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Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση]
δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της. Η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να
γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.2014-1ES01-KA202-003695

Started in December in 2014, the GreeNS Match project is a 2-year
initiate aimed at reducing the gap between green education and training
offer and green employment by cooperating, innovating and by pooling
good practises.

Το έργο GreeNS Match είναι ένα 2ετές έργο το οποίο ξεκίνησε τον
Δεκέμβριο του 2014. Στόχος του είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ
της πράσινης εκπαίδευσης και των πράσινων θέσεων εργασίας μέσω

OBJECTIVES

της συνεργασίας, της καινοτομίας και της ανταλλαγής ορθών
πρακτικών.

ΣΤΟΧΟΙ

The GreeNS Match project is aimed at support the growth of the green

economy through the provision of training strategies in line with the SMEs
requirements and training paths that anticipate possible green skills
mismatches.

METHODOLOGY
•

Identification of measures for the development of the green economy;

•

Identification of labour needs of the current green market in selected

Το έργο GreeNS Match αποσκοπεί στη στήριξη της ανάπτυξης της
πράσινης οικονομίας, μέσω της παροχής στρατηγικών κατάρτισης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΜΜΕ και τα μονοπάτια εκπαίδευσης που
προλαμβάνουν πιθανές αναντιστοιχίες πράσινων δεξιοτήτων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
•Προσδιορισμός των μέτρων για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας;
•Αναγνώριση των αναγκών εργασίας της σημερινής πράσινης αγοράς σε

companies;

επιλεγμένες εταιρείες;

Identification of 15 green occupations and their respective competency

•Ταυτοποίηση 15 πράσινων επαγγελμάτων και των αντίστοιχων προφίλ

profiles in the selected sectors;

αρμοδιοτήτων τους σε επιλεγμένους τομείς;

•

Identification and arrangement of training resources;

• Προσδιορισμός και ρύθμιση των πόρων κατάρτισης;

•

Identification of best practices focused on reducing the gaps between

•

existing skills and needs of the labour market;
•

•Εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών επικεντρωμένος στη γεφύρωση του
χάσματος μεταξύ των υφιστάμενων δεξιοτήτων και των αναγκών της
αγοράς εργασίας;

Creation of 15 roadmaps to meet the need of employment and training

•Δημιουργία 15 χαρτών πορείας προς ικανοποίηση της ανάγκης της

on the identified occupations.
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TARGET GROUPS

προσδιορίζονται.

The project is targeted to SMEs and in particular companies operating in

Το έργο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ιδίως εταιρείες

4sectors: Recycling & waste management, Transportation & logistics,

που δραστηριοποιούνται στους 4 τομείς: Ανακύκλωση & διαχείριση των

Vehicle manufacturing and Agro and food industry. The project is also
targeted to Vocational Education and Training providers, business
associations, public employment services and policy makers.

ΟΜΑΔΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ

αποβλήτων, Μεταφορές & logistics, Κατασκευής οχημάτων και της
βιομηχανίας αγροτικών τροφίμων. Το έργο έχει ως στόχο και αφορά τους
παρόχους

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης

και

Κατάρτισης,

τις

επιχειρηματικές ενώσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και τους
φορείς χάραξης πολιτικής.

