Χτίζοντας γέφυρες για την κυκλική οικονομία με την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας

Building Bridges σε δράση!
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Το 2021, οι Group One (BE), IED (ΕΛ), CNPCD (ΡΟ), MllTR (ΣΛ), FITT (ΡΟ) ξεκίνησαν την
πρωτοβουλία "Χτίζοντας γέφυρες για την κυκλική οικονομία με την προώθηση της νεανικής
επιχειρηματικότητας". Αυτό το έργο, στοχεύει στην απόκτηση καινοτόμων, εξειδικευμένων
ικανοτήτων στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα (ΠΕ) και την Κυκλική Οικονομία (ΚΟ) για τους νέους
(18-28 ετών), ώστε να συμπεριλάβουν αυτούς τους τομείς στα επιχειρηματικά τους μοντέλα.
Παρά το γεγονός ότι ένα ακόμη έτος σημαδεύτηκε από την υγειονομική κρίση, οι εταίροι
συμμετείχαν πλήρως στην εκπόνηση ενός προγράμματος σπουδών και μιας
σύγχρονης έκθεσης, η οποία θα παράσχει μια ισχυρή αναλυτική βάση για την
παραγωγή μιας ολοκληρωμένης και διαδραστικής διαδρομής ηλεκτρονικής
μάθησης σχετικά με την επιχειρηματικότητα της ΚΟ και της ΠΕ.

•

Ποια είναι τα νέα;
Έρευνα γραφείου
Από την αρχή του έργου, κάθε οργανισμός-εταίρος
διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα γραφείου σχετικά με το εθνικό
νομικό πλαίσιο, τις τρέχουσες εκπαιδευτικές προσφορές και
τις καλές πρακτικές στους τομείς της κυκλικής οικονομίας
(ΚΟ) και της πράσινης επιχειρηματικότητας (ΠΕ). Με
επικεφαλής σε αυτό το έργο το MllTR, η έκθεσή μας δείχνει
ότι παρά τις πραγματικές προσπάθειες σε εθνικό
επίπεδο για την εφαρμογή των εννοιών ΠΟ και ΠΕ στα
εκπαιδευτικά προγράμματα - ως μέρος μιας παγκόσμιας
μετάβασης σε μια πιο πράσινη οικονομία - υπάρχει μεγάλη
ανάγκη για πιο δωρεάν και ευρέως διαδεδομένα
μαθήματα στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Δείτε την αναφορά

Η συνάντησή μας στο
Μάριμπορ ήταν επιτυχής!
Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου, όλοι οι εταίροι
συναντήθηκαν στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Είδαμε ο
ένας τον άλλον από κοντά για πρώτη φορά μετά από
όλες τις διαδικτυακές συναντήσεις μας και είχαμε
γόνιμες συζητήσεις ως ομάδα !

•

Διακρατική έρευνα πεδίου
Σε όλες τις χώρες-εταίρους, οι νέοι (18-28 ετών) δείχνουν
μεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτηση πρόσθετων
γνώσεων σχετικά με την ΚΟ και τη ΠΕ. Η ανάλυση αυτή
θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την επιγραμμική μας
κατάρτιση.

Η προσέγγισή μας για την
κατάρτιση της ευρωπαϊκής
νεολαίας σε θέματα ΚΟ και ΠΕ
Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής κατάρτισης Building Bridges θα
αποτελείται από 2 ενότητες και 8 μαθησιακές μονάδες. Υπό
την καθοδήγηση του CNPCD, οι εταίροι σχεδιάζουν και
προετοιμάζουν επί του παρόντος το μαθησιακό περιεχόμενο,
το υλικό και το περιεχόμενο ενός ηλεκτρονικού εγχειριδίου.
Για το σκοπό αυτό, οι ενεργητικές και εκ των κάτω προς τα
πάνω παιδαγωγικές μέθοδοι, οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως
εθνικές και ευρωπαϊκές καλές πρακτικές κατά τη φάση της
έρευνας γραφείου, αποτελούν τον πυρήνα της προσέγγισής
μας. Μείνετε συντονισμένοι!

