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EGY ÚJ E+ PROJEKT:
A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁG
TÁMOGATÁSA
A környezettudatos vállalkozói szellem támogatása az ECVET új innovatív
tantervén keresztül, ami a zöld vállalkozások mentorának új szakmai
profiljához készült

Ön vállalkozó, üzletember, vagy mentor,
akit érdekel, hogyan tehetné „zöldebbé”
projektjét vagy üzletvitelét? Vegye fel
velünk a kapcsolatot e-mailben.

RÓLUNK
A GREEN MENTOR egy 24 hónapos Erasmus+
projekt, amit az utopic_US vezet, partnerei pedig az
INFODEF (Spanyolország), a BEST (Ausztria), a CIT
(Írország) és a BGE (Magyarország). 6 szellemi
termékre
alapozva
hozza
létre
a
környezettudatosabb Európává válás támogatásának
kereteit. Az 5 partner a 4 résztvevő országból
közösen dolgozik azon, hogy kezeljék a jelenlegi
eszköztelenséget és hogy elismerést vívjanak ki
ennek a kulcsfontosságú profilnak.

A projekt célja, hogy olyan innovatív VET-tartalmakat
és anyagokat tervezzen és dolgozzon ki, amelyek
elősegítik a zöld vállalkozások mentorának új szakmai
profilját;
hogy
azonosítsa
és
fejlessze a
kompetenciákat, a módszereket és az eszközöket,
amelyekre ezeknek a mentoroknak szüksége lehet
Európában a környezettudatos vállalkozások hatékony
támogatásában a VET-en keresztül.

LEGFRISSEBB HÍREK!
PROJEKTINDÍTÓ partnertalálkozó Budapesten (November
26–27.)! Végre találkozhattunk Budapesten nemzetközi
partnereinkkel. Ezen az első nemzetközi találkozón
bemutattuk a projektet és a partnereket, megegyeztünk a
belső működés szerkezetében és mindenek előtt
közelebbről is megismerkedtünk a többi résztvevővel. A
BGE vendégeként két napot tölthettünk közös munkával és
a projekt következő lépéseinek megszervezésével.
Az esemény célja: megállapodások és szerződések,
megegyezés az eljárásokról és a közös feltételekről,
elkötelezettségről és csapatépítésről. A projektvezetési
eszközök, munkatervek és időrend részletes bemutatása a
projekt koordinátorainak részéről. A State of the Art (O.1),
Videó-tananyagok (O.5) és a Green Mentor Pedia (O.6)
munkatervének és fejlesztési módszereinek áttekintése.

A projekttel kapcsolatban további információkat
találhat hamarosan a Green Mentor
weboldalán. Jelentkezzen be közösségi
hálózatunkba a friss információkért.
Ezt a projektet (2015·1·ES01·KA202·015934) az Európai Bizottság
támogatásával finanszírozták. Az anyagok a szerzők véleményét
tükrözik, az Európai Bizottság az itt található információk semmilyen
nemű felhasználásáért nem tehető felelőssé.

