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Stimaţi colegi,
cu acest buletin informativ GET-UP, dorim să vă ținem la curent cu evoluțiile actuale ale proiectului european
GET-UP despre antreprenoriatul verde.
În ultima lună am dezvoltat, creat și ajustat Curriculumul nostru personalizat pentru Antreprenoriat Verde,
precum și programul planificat de formare pentru Dezvoltarea Profesională Continuă (DPC) al proiectului GETUP. În acest proiect a fost important pentru noi să încorporăm Curriculumul pentru Antreprenoriat Verde și
programul de formare DPC într-un mediu de învățare mixt, ceea ce înseamnă furnizarea modulelor și a
materialelor nu numai față în față, ci și într-un mod captivant online pe platforma GET-UP. Acest lucru asigură
faptul că fiecare persoană care este interesată să devină mai ecologică și / sau să înceapă o afacere, poate găsi
informații utile și ușor de accesat pe platforma GET-UP. În plus, am integrat un Observator cu bune practici și
toate rezultatele proiectului pe platforma GET-UP. Vă invităm să vizitați ori de câte ori doriţi platforma GET-UP:
http://www.green-entrepreneurship.online/.
Nu numai că acest Curriculum pentru Antreprenoriat Verde și Programul de formare DPC vor fi disponibile
online, dar ulterior acestea vor fi şi puse în aplicare în țările partenere pentru a promova sectorul verde în
rândul antreprenorilor și companiilor din întreaga Europă prin intermediul profesorilor, formatorilor și / sau
tutorilor. De aceea am dezvoltat programul de formare DPC pentru a ne asigura că toți profesorii, formatorii și /
sau tutorii interesați pot utiliza Curriculumul pentru Antreprenoriat Verde aşa cum a fost el gândit și sunt
capabili să obțină informații utile, dacă nu sunt încă familiarizați cu sectorul ecologic ei însăși, dar doresc să le
ofere cursanților lor șansa de a se implica în acest sector.
Și pentru a ne asigura că programul de formare DPC are un conținut adecvat pentru profesori, formatori și /
sau tutori, am planificat un eveniment transnațional de formare de cinci zile, în care a avut loc o primă punere
în aplicare a programului de formare DPC. Partenerul gazdă, Universitatea din Paderborn din Germania, a
invitat formatori din toate țările partenere, care au fost desemnaţi de organizațiile partenere să pre-testeze
programul de formare DPC.
Acest eveniment a avut loc între 15 și 19 ianuarie 2018 în Paderborn, Germania. În cadrul acestei formări,
formatorilor le-a fost prezentat conținutul actual al programului de formare DPC. Ei au fost ghidați prin cele
nouă module dezvoltate ale programului de formare DPC. În timpul acestei formări am dorit să ne asigurăm cu
adevărat că formatorii își pot oferi părerea cu privire la conținutul actual al programului de formare DPC și pot

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

să împărtăşească experiența lor anterioară cu privire la activitatea de formator, în sensul antreprenoriatului și
al sectorului verde, pentru a asigura calitatea programul de formare DPC, precum și a Curriculumului pentru
Antreprenoriat Verde.
În ansamblu, suntem mulțumiți de cursul de formare și am fost încântați să îi întâmpinăm pe formatorii din
țările noastre partenere la Paderborn și vom integra bucuroşi sugestiile acestora în programul de formare DPC.
Aruncați o privire prin galeria foto pentru a vă face o impresie despre Evenimentul Transnaţional de Formare
GET-UP:
XXX GALERIA FOTO XXX
În luna următoare, vom finaliza conținutul programului de formare DPC precum și Curriculumul pentru
Antreprenoriat Verde, așteptăm cu nerăbdare rezultatele și vă vom prezenta toate acestea pe platforma noastră
GET-UP.
Între timp, vă rugăm să vizitați site-ul proiectului nostru sau pagina de Facebook, unde puteți afla mai multe
despre conținutul proiectului GET-UP.
http://www.green-entrepreneurship.online/
https://www.facebook.com/Green-Entrepreneurship-Training-1648395042129201/
Așteptăm cu nerăbdare vizita dvs. și sperăm să vă vedem în curând.
Prin buletinele informative GET-UP vă informăm despre cele mai recente evoluţii ale proiectului și vă
mulțumim pentru interes!
Vă salută cordial
Echipa dvs. GET-UP
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