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Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν
αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού
Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η
Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να
θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.
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Εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών για την
υποστήριξη των ιδρυμάτων ΕΕΚ ώστε να
γίνουν φορείς αλλαγής προς την
κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω
της υιοθέτησης μιας πράσινης προσέγγισης
για ολόκληρο το ίδρυμα.

Υποστήριξη των ιδρυμάτων ΕΕΚ στην
προσαρμογή τους στις τρέχουσες και
μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και
της κοινωνίας μέσω ευέλικτων πόρων και
μεθόδων και την παροχή εξατομικευμένων
ευκαιριών επιμόρφωσης.

Υποστήριξη της ανάπτυξης των πράσινων
δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων
απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων
της ΕΕΚ στην τρέχουσα αγορά εργασίας.

Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας
για την “οικολογικοποίηση” της παροχής
ΕΕΚ και διευκόλυνση της υιοθέτησης μιας
βιώσιμης νοοτροπίας στην κοινωνία.

Στόχοι

Βελτιώνουν την απασχολησιμότητα των
εργαζομένων και την παραγωγικότητα των
επιχειρήσεων, καθώς αντικατοπτρίζουν τις
τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της
αγοράς εργασίας.

Υποστηρίζουν τον βιώσιμο τρόπο ζωής και
αυξάνουν την ευαισθητοποίηση και τα
κίνητρα για την ανάπτυξη μιας πράσινης
κουλτούρας. 

Καθιστούν την ΕΕΚ πιο ελκυστική για τους
εκπαιδευόμενους, προωθώντας τις
πράσινες δεξιότητες.

Το Έργο

Εν όψει της σημερινής κλιματικής κρίσης, οι
θέσεις εργασίας του αύριο απαιτούν
δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις του πράσινου και ψηφιακού
μετασχηματισμού. Οι επενδύσεις στην πράσινη
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
(ΕΕΚ) θεωρούνται ακρογωνιαίος λίθος της
διαδικασίας, καθώς μπορούν να έχουν θετικές
επιπτώσεις σε διάφορα επίπεδα:

Το έργο everGREEN προβλέπει την υιοθέτηση
καινοτόμων πρακτικών που προετοιμάζουν
τους φορείς της ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων
των στελεχών, του προσωπικού και των
εκπαιδευομένων, να ξεκινήσουν τη διαδικασία
“πρασίνισης” του τομέα, να αλλάξουν
συμπεριφορά και να υιοθετήσουν μια πιο
πράσινη νοοτροπία τόσο σε επαγγελματικό όσο
και σε προσωπικό επίπεδο.

Ανάπτυξη σεναρίων και μίνι-μαθημάτων
για την υποστήριξη των ιδρυμάτων ΕΕΚ
στην επίτευξη και υλοποίηση των πράσινων
στόχων τους.

Διοργάνωση διαδικτυακών μαθημάτων
κατάρτισης και μιας διακρατικής
εκπαιδευτικής εκδήλωσης για να ενισχυθεί
η κατανόηση της βιωσιμότητας από το
προσωπικό της ΕΕΚ.

Δημιουργία σχεδίων πρασίνου από το
προσωπικό ΕΕΚ για τη δοκιμή των πόρων
που αναπτύχθηκαν και των γνώσεων που
αποκτήθηκαν.

Δημιουργία της συμμαχίας everGREEN VET
για την προώθηση και υποστήριξη
πράσινων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δραστηριότητες


