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Σχετικά με το έργο

Το έργο GD HIVE - Οι επιχειρηματικές
δραστηριότητες των νέων με όρους
κυκλικής οικονομίας για την επίτευξη των
στόχων της Πράσινης Συμφωνίας - στοχεύει
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων
στα θέματα της Πράσινης Συμφωνίας και
στην κυκλική οικονομία, εστιάζοντας στις
επιχειρηματικές δραστηριότητες των νέων.

Τελικό συνέδριο
06 Ιουλίου 2022  10.30 – 12.30 CET
Γκραζ, Αυστρία

Ρίξτε μια ματιά στις εκπαιδευτικές
συνεδρίες μας, την πλατφόρμα GD HIVE

και τι άλλο συνέβη στο έργο
Για περισσότερες πληροφορίες: see

website

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ E+ 

https://greendeal-hive.eu/en/veranstaltungen


“Innovation Hive, υλοποίησε το εργαστήριο
στην Ελλάδα και έλαβε πολύ θετικά σχόλια

σχετικά με τις μικροεκπαιδευτικές ενότητες.
Οι συμμετέχοντες βελτίωσαν τις δεξιότητές

τους στα θέματα της Πράσινης Συμφωνίας και
Κυκλικής Οικονομίας μέσω των

εκπαιδευτικών συνεδριών και των
δραστηριοτήτων σε αυτό το εργαστήριο.”

Maria, Innovation Hive, Greece
"Είχαμε μια συζήτηση, όπου οι συμμετέχοντες αναρωτήθηκαν γιατί τα επίπεδα

γνώσεων (πράσινης) επιχειρηματικότητας είναι χαμηλότερα και πώς οι νέοι
μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ
καθώς και γιατί είναι σημαντικό η επιχειρηματικότητα να είναι πράσινη και

κυκλική (βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, της κοινωνίας και του
περιβάλλοντος)."

Eva, MIITR, Slovenia
“Μια εμπνευσμένη συνάντηση

προφανώς και για τις δύο πλευρές -
για τους νέους καθώς ήταν πολύ
ενδιαφέρον και για εμάς καθώς

πήραμε πολύτιμα σχόλια για την
περαιτέρω ανάπτυξη των

αποτελεσμάτων μας.”
Michael, STRATECO, Austria

GD HIVE - Εθνικά εργαστήρια
Φεβρουάριος - Μάϊος 2022

#flashbacks

Προκειμένου να διαδοθεί η είδηση και να λάβουμε πρόσθετες
πληροφορίες για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών συνεδριών
GD HIVE και της πλατφόρμας GD HIVE, συμβουλευτήκαμε τους νέους
για τη δουλειά μας. Δείτε τι λένε οι συνεργάτες για αυτές τις
εκδηλώσεις:

Κατά τη διάρκεια εργαστηρίων στην Πολωνία, οι συμμετέχοντες
όχι μόνο έμαθαν ποιος είναι ο οδικός χάρτης της καινοτομίας,
αλλά δημιούργησαν τις δικές τους ιδέες και έθεσαν τους πιο
σημαντικούς στόχους και σημεία για την εφαρμογή τους. Μία

από τις δραστηριότητες ήταν επίσης μια συζήτηση σχετικά με τη
σημασία του να θέτεις βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους

στόχους για τον εαυτό σου.
Zuzia, FEIO, Poland 



Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Μάρτιος/Απρίλιος 2022

#flashbacks

Πέντε πολύ εποικοδομητικές ημέρες
μάθησης και περαιτέρω βελτίωσης των
εκπαιδευτικών συνεδριών και της
πλατφόρμας μας. Σε μια ομάδα δεκαπέντε
ατόμων από όλες τις χώρες εταίρους
βελτιώσαμε τις δεξιότητές μας στους
τομείς της Πράσινης Συμφωνίας, στην
Κυκλική Οικονομία και στο θέμα της
επιχειρηματικότητας και
χρησιμοποιήσαμε τις συζητήσεις για
περαιτέρω βελτίωση της δουλειάς μας.Για να υποστηρίξουμε τη

δημιουργικότητά μας, προσκαλέσαμε
έναν προσκεκλημένο ομιλητή από τον
τομέα της κυκλικής οικονομίας και της
ανακύκλωσης, επισκεφτήκαμε και
αναβαθμίζοντας τη ΜΚΟ κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και απολαύσαμε
μια περιήγηση στην πόλη στο Γκρατς.



https://greendeal-hive.eu/

Ακολουθήστε μας

https://www.facebook.com/GD-HIVE-Project-101588372214161
https://www.linkedin.com/in/gd-hive-1ab76a20b/
https://twitter.com/GdHive
https://www.linkedin.com/in/gd-hive-1ab76a20b/

