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Dragi cititori,
Prin intermediul acestui buletin informativ GET-UP am dori să vă informăm despre stadiul actual al proiectului
și să vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră!
Consorțiul GET-UP a avut cea de-a patra întâlnire în aprilie 2018 în Nicosia (a se vedea imaginea de mai jos).
Întâlnirea a decurs bine și a avut succes. Multe probleme organizatorice au fost discutate în cadrul acestei
reuniuni. Mai ales că există o schimbare a termenelor în cadrul proiectului, deoarece proiectul a primit o
prelungire de 4 luni - până la 31.12.2018

Așa cum ați citit în ultimul buletin informativ, am continuat îmbunătățirea programului personalizat de
instruire "Green Entrepreneurship Curriculum" și a programului suplimentar de formare CPD (dezvoltare
profesională continuă) din cadrul proiectului GET-UP.
Prin urmare, un alt aspect important al întâlnirii a fost întrebarea cu privire la modul de gestionare a pilotării
modulelor. În următoarele câteva săptămâni, țările partenere vor testa formarea CPD și curriculum-ul
(pilotare). Scopul general al pilotării va fi de a evalua ce funcționează și ce ar putea funcționa mai bine din
curriculum. Scara și domeniul de aplicare al pilotării: un număr minim de 12 antreprenori ecologici (verzi) în
devenire sau proprietari de microîntreprinderi vor completa curriculumul în fiecare țară parteneră.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de
vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine..

Pentru a evalua și compara calitatea modulelor, fiecare partener va scrie un raport de testare (maximum 2
pagini), care include întrebări cum ar fi: Sunteți mulțumiți de module? Lipsește ceva?, etc.
Este la libera alegere și depinde de fiecare parteneri dacă efectuează instruirea CPD în limba engleză sau în
limba maternă. UPB va trimite partenerilor un plan detaliat după întâlnire.
Suntem curioși să vedem cum se va desfășura pilotarea pentru Green Entrepreneurship Curriculum și
instruirea CPD și modul în care aceasta va face apel la grupul țintă.

Conferința finală a proiectului va avea loc și va fi găzduită de UPB în Germania în perioada 27-29
noiembrie 2018.
Pe 27 noiembrie 2018, în prima zi a conferinței, va avea loc un eveniment public important. Acesta va atrage un
auditoriu de aproximativ 100 de persoane din sectorul afacerilor verzi, proprietari de microîntreprinderi și din
domeniul formării profesionale. O atenție deosebită va fi acordată atragerii unui reprezentant senior la nivel de
politică. Acest eveniment va fi folosit pentru lansarea întregii game de resurse dezvoltate, noului raport de
analiză comparativă și a documentului de poziție.

Vizitați site-ul nostru de proiect 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.
Cu drag,
Echipa de proiect GET-UP
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