Budapesti Gazdasági Egyetem
Vonzó ajánlat! Nyílt felhívás zöld mentorok képzésére, és a módszerek
közötti útmutatásra. Olyan vállalkozókat és vállalatokat keresünk, akik
szeretnék pozitív értékeik között tudni a fenntarthatóságot.
●

A Budapesti Gazdasági Egyetem, négy más szervezettel együtt különböző országokból
(Spanyolország, Magyarország, Ausztria és Írország) a Green Mentor projekt fejlesztésén
dolgozik, amit az Erasmus+ program támogat 24 hónapon keresztül, hogy elősegítsék az
egyik legfontosabb európai irányelv megvalósulását, az együttműködést az innováció és a
bevált gyakorlatok cseréje terén.

●

A Green Mentor fő célja, hogy VET (szakképzési és gyakorlati) tartalmakat tervezzen és
fejlesszen, és olyan innovatív termékeket, amelyekkel elősegítik a ’környezettudatos
vállalkozók és vállalkozások mentora’ új szakmai profiljának elismerését. Ezek a képzési
anyagok rendelkezésre állnak a tesztekhez és az ’éles’ használatra is.

●

A fejlesztés utolsó szakaszára 2017. február és április között kerül sor; ez alatt kontaktórákra
és online képzésre, a kifejlesztett módszerek és a szellemi termékek tesztelésére kerül sor,
hogy segítsük a vállalkozásokat és a környezettudatos gazdaságot.

2017. február 1.– Budapesti Gazdasági Egyetem: ez egy felhívás mindenki számára, aki elő szeretné
segíteni a változást és csatlakozna egy szemléletformáló élményhez a fenntarthatóság területén.
Szeretnénk meghívni, hogy legyen a Green Mentor projekt részese!
A Green Mentor projekt 2015 októberében indult. Az oktatási
anyagok megtervezése és szerkesztése 2016-ban zajlott, most
kezdünk hozzá az iránymutatáshoz a módszertani feladatokhoz,
amelyek célcsoportjai, ill. érintettjei a következők:
-

Hagyományos értelemben vett mentorok, akik szeretnék a környezettudatos
gondolkodást beilleszteni munkájukba;
Végzettséggel el nem ismert zöld mentorok, akik már a fenntarthatóság terén dolgoznak,
de szeretnék fejleszteni szakmai tudásukat;
Kedvezményezettek (vállalkozók és vállalkozások), akik szeretnének a környezettudatos
és körforgásos gazdaság útjára lépni.

Ez a szakasz a kifejlesztett tartalmak disszeminálásáról, a képzéséről és teszteléséről szól, illetve
visszajelzések gyűjtéséről a további lépések és fejlesztések érdekében.
2017 februárban képzéseket tartunk a leendő mentorok számára, hogy bemutassuk a projektet és
megtanítsuk a jelenlévőket az eszközök használatára, megvalósítva ezzel az a zöld mentorok első
generációjának képzését.
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Ezt az első találkozást továbbiak követiek majd, ahol részt vesznek a kedvezményezettek is
(vállalkozók és vállalkozások), hogy képzett zöld mentorok segítségével alkalmazhassák a
módszereket.
Ezeknek az útmutató megbeszéléseknek az időpontja: 2017. március és április
A megbeszélések között rendelkezésre áll majd néhány hét a tartalmak helyes használatát és
kipróbálását lehetővé téve, illetve az információszerzésre és a vélemények begyűjtésére, amelyek
mind hozzájárulnak majd a kidolgozott anyagok véglegesítéséhez.

Kapcsolódó linkek (letölthető anyagok):
IO1 · Helyzetfelmérési jelentés (State of the Art):
https://docs.google.com/document/d/1KInUtO4wv8H4ZN_YPiKYMd9rZjqRMoyG4jhZeUEGbiQ/edi
t?usp=sharing
IO2 · A Green Mentor ECVET képzési programja:
https://drive.google.com/open?id=0B9aR8TAwzuL9RXljYkhLWWhvRWc
IO3 · A Green Mentor kézikönyv:
https://drive.google.com/file/d/0B9aR8TAwzuL9azNvTkMzYWthcG8/view?usp=sharing
IO4 · A Green Mentor eszközkészlet:
https://drive.google.com/file/d/0B9aR8TAwzuL9VzU4R09kdFZWSHc/view?usp=sharing
IO5 · Videó-tananyagok:
https://www.youtube.com/watch?v=kXW6xmshYqE&list=PLnhVV5cd-PD6ziUwa4bgo1axe-jB3PvjK
IO6 · GREEN MENTOR PEDIA:
http://greenmentor-project.eu/

További információkért és a regisztrációhoz látogasson el a következő webhelyre:
http://greenmentor-project.eu/ vagy írjon a következő e-mail-címre: tasi.peter@uni-bge.hu
További elérhetőségek:
BGE weboldal
Youtube

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.
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