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GREEN VET CHOICES 
Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής και προώθηση της καινοτομίας 

με την αύξηση του ενδιαφέροντος για πράσινα επαγγέλματα ΕΕΚ μέσω 

της ενδυνάμωσης της ψηφιακής αφήγησης 

 

Το έργο 
 

Η Κλιματική Αλλαγή αφορά όλους μας και είναι πραγματική απειλή για την 

παγκόσμια κοινωνία.Εκτιμάται ότι θα επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους 

και θα προκαλέσει τεράστιες φυσικές καταστροφές σε πολλές περιοχές του 

πλανήτη. 

Η Ευρωπαϊκή Ενωση λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής 

Αλλαγής και θέλει να επιτύχει ένα βιώσιμο μέλλον. Κάποια από τα σχέδια 

που προωθεί είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

Το έργο Green VET Choices συμπορεύεται στον αγώνα για την 

καταπολέμηση της Κλιματική Αλλαγής και για ένα πιο βιώσιμο πλανήτη με την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας 

καινοτόμας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Στόχος αυτής της μεθοδολογίας είναι η αύξηση των «πράσινων» 

ικανοτήτων και του ενδιαφέροντος για Επαγγελματική Επαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) σε πράσινα 

επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα που αφορόυν ΕΕΚ προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες για τα άτομα που 

ενδιαφέρονται σε θέματα όπως οι «πράσινες» τεχνολογίες, η «πράσινη» επιχειρηματικότητα, οι «πράσινες» 

κοινωνικές επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες με περιβαλλοντική συνείδηση. Αυτά τα επαγγέλματα παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της «πράσινης» ανάπτυξης στις Ευρωπαϊκές οικονομίες. 

Στόχοι του Εργου 
 Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης. 

 Καλλιέργεια ενδιαφέροντος για ΕΕΚ σε πράσινα επαγγέλματα: 

Υπάρχουν πολλά καινοτόμα «πράσινα» επαγγέλματα και ευκαιρίες 

ΕΕΚ σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά θα πρέπει να 

καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον γι’ αυτά έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να 

τα επιλέξουν. 

 Αύξηση αναγκαίων δεξιοτήτων σχετικών με τα πιο πάνω επαγγέλματα 

όπως για παράδειγμα οι «πράσινες» και οι ψηφιακές δεξιότητες. 

 Αύξηση της διάθεσης για τρόπους ζωής φιλικούς προς το περιβάλλον. 

 Συμβολή στην καινοτομία στην ΕΕΚ με την εισαγωγή νέων, 

συναρπαστικών προσεγγίσεων μάθησης και διδασκαλίας μέσω της 

Εικονικής Πύλης και του Ψηφιακού Μοντέλου του έργου, τα οποία θα είναι όλα διαθέσιμα στο 

διαδίκτυο ως Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος. 

 

Διάρκεια Εργου:  

Φεβρουάριος 2022 – Μάϊος 2024 
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Ομάδες Στόχου 
Μέσα από τις δραστηριότητες του έργου, το GREEN VET CHOICES, στοχεύει στην επίτευξη των πιο κάτω 

στόχων : 

Ομάδα Στόχου 1 - Μαθητευόμενοι: 

 Μαθητευόμενοι ΕΕΚ κατά την διάρκεια του έργου αλλά και στο τέλος της ΕΕΚ τους. 

 Πιθανοί μελλόντικοι ΕΕΚ μαθητευόμενοι όπως για παράδειγμα οι μαθητές Λυκείων και άνω. 

Ομάδα Στόχου 1 - Επαγγελματίες: 

 Εκπαιδευτές ΕΕΚ και δασκάλοι. 

 Ατομα τα οποία εργάζονται σε πράσινες βιομηχανίες και σε επαγγέλματα ΕΕΚ. 

 Μέντορες σε εκπαίδευση με εργασία. 

Αποτελέσματα του Εργου: 
Για την επίτευξη των στόχων του έργου , η σύμπραξη θα αναπτύξει τα πιο 

κάτω: 

Αποτέλεσμα 1 – Ερευνα και Συγγραφή Εκθεσης: Αξιολόγηση των πράσινων 

επαγγελματικών σταδιοδρομιών και ευκαιριών στην ΕΕΚ, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τις κλιματικές προκλήσεις. Η έκθεση θα είναι 

διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου. 

Αποτέλεσμα 2 – Εικονική Πύλη: Ένα ανοικτό και συμμετοχικό περιβάλλον μάθησης που χρησιμοποιεί μια 

παρακινητική προσέγγιση αφήγησης, για να ενδυναμώσει τους χρήστες να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις 

και να μάθουν περισσότερα για τις πράσινες σταδιοδρομίες. 

Αποτέλεσμα 3 - Ψηφιακό μοντέλο Green VET Choices: Περιλαμβάνει ένα επαγγελματικό περιοδικό και μια 

ανθολογία βίντεο βασικών τμημάτων που παρουσιάζουν τις καινοτόμες μεθοδολογίες και τις διδακτικές 

έννοιες που εφαρμόστηκαν στο έργο και βασικά άρθρα από εμπειρογνώμονες.Το ψηφιακό μοντέλο θα είναι 

προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του έργου. 

Εναρκτήρια Συνάντηση 
Η πρώτη συνάντηση του έργου έγινε διαδικτυκά μέσω της πλατφόρμας Zoom λόγω του COVID-19.Οι 

εκπρόσωποι των συμμετέχοντων οργανισμών συναντήθηκαν στις 14 και 15 του Φεβρουαρίου του 2022 για 

να γνωριστούν μεταξύ τους,  για να συζητήσουν τους στόχους του έργου και για να ξεκινήσουν να 

αναπτύσουν το πρώτο αποτέλεσμα του έργου, το οποίο ήταν η Ερευνα και Συγγραφή Εκθεσης. Η έκθεση θα 

είναι έτοιμη τον Νοέμβριο του 2022 και θα είναι η βάση για τα υπόλοιπα αποτελέσματα του έργου. 

Η 2η συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Graz της Αυστρίας στις 11-12 Ιουλίου 2022 και έδωσε 

την ευκαρία στους συνεργάτες να συζητήσουν για την σχεδίαση και ανάπτυξη της Εικονικής Πλάτφόρμας. 

Μείνετε συντονισμένοι! 
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Συνεργάτες 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας! 
 

 

 

P1   - CO&SO (IT) – project coordinator P2   - AUX\ILIUM (AT) 

 

P4   - CARDET (CY) 

 

P3   - THE RURAL HUB CLG (IE) 

 

P5   - REATTIVA - EUROPA REGIONE ATTIVA (IT) 

 

P6   - ISIS LEONARDO DA VINCI (IT) 

P7   - TRAINING FOR FUTURE (PT) 

 

P8   - GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE (SI 

www.greenvetchoices.eu 

 

@Green.VET.Choices 

http://www.greenvetchoices.eu/

