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1ο Ενημερωτικό Δελτίο
Διαχείριση έργων και
οικολογική συνείδηση
Πόσο πράσινη είναι η διαχείριση του έργου σας; Τι
λαμβάνετε υπόψιν όταν οργανώνετε εκπαιδευτικά
συνέδρια ή εκδηλώσεις; Τι είδους υλικό marketing
χρησιμοποιείτε; Πώς ταξιδεύετε για τις ανάγκες του
έργου σας;
Με το Έργο Think Twice!, το οποίο υλοποιείται στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, θέλουμε να σας
ενθαρρύνουμε να σκεφτείτε διπλά τις καθημερινές σας
δραστηριότητες στη διαχείριση (και όχι μόνο)
ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων και τον
αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον.

Ομάδες -Στόχοι
• έμπειροι και νέοι διαχειριστές έργων που εργάζονται ή
επιθυμούν να εργαστούν σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα
έργα & σε οργανισμούς διαχείρισης έργων,
• οργανισμοί και εταιρείες διαχείρισης έργων,
• πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
• εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν εξειδικευμένη
εκπαίδευση σε στελέχη διαχείρισης έργων
• εθελοντές σε ΜΚΟ για τη βιώσιμη διαχείριση

Παραδοτέα του ThinkTwice!
•

Ψηφιακή Βάση Δεδομένων με καλές πρακτικές για την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση έργων
Η ψηφιακή βάση θα σας εμπνεύσει να βρείτε λύσεις εντός του οργανισμού σας και θα σας παρέχει αρκετές πληροφορίες
σε ό,τι αφορά τη οικολογική διαχείριση των έργων σας.

•

Ψηφιακό Stress Test των υφιστάμενων πρακτικών, το οποίο θα οδηγεί σε εξατομικευμένη εκπαίδευση
Με βάση το περιεχόμενο του ψηφιακής Βάσης Δεδομένων, θα αναπτυχθεί ένα ψηφιακό Stress Test “Πόσο πράσινη είναι η
διαχείριση του έργου μου;” για την αξιολόγηση του βαθμού οικολογικής διαχείρισης των έργων σας.

Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

Σαρώστε για
περισσότερα!
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1η Διακρατική Συνάντηση

Οι εταίροι του Έργου πραγματοποίησαν με επιτυχία την 1η Διακρατική Συνάντηση στις 19 & 20 Νοεμβρίου 2020.
Λόγω των περιορισμών από την πανδημία, η συνάντηση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην έδρα της Wisamar στη Λειψία
της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να διεξαχθεί διαδικτυακά. Αφού γνωριστήκαμε καλύτερα και αναλύσαμε τα θέματα διαχείρισης,
συζητήσαμε το υπόβαθρο και τους στόχους του Έργου. Συμφωνήσαμε ότι μεγάλο μέρος της τρέχουσας πρακτικής μας στη
διαχείριση έργων θα μπορούσε να βελτιωθεί και να καταστεί περισσότερο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον. Οι
προκαταρκτικές εργασίες σε ό,τι αφορά τα παραδοτέα του Έργου περιλαμβάνουν:

▪
▪

IO1 – Ψηφιακή Βάση Δεδομένων με καλές πρακτικές για την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση έργων: πρώτες ιδέες, εντοπισμό
των μεθόδων και των εργαλείων που εφαρμόζονται ήδη στους οργανισμούς των εταίρων και σχετίζονται με την οικολογική
βιωσιμότητα.
IO2 – Ψηφιακό Stress Test των υφιστάμενων πρακτικών, το οποίο θα οδηγεί σε εξατομικευμένη εκπαίδευση : πρώτες ιδέες
και μελλοντικοί στόχοι.

Τέλος, συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου και όλοι ξεκινήσαν αμέσως την υλοποίηση των δράσεων.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας!

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

https://thinktwice.management/

@thinktwice.management

...future only comes once!

Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

Σαρώστε για
περισσότερα!

