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Tässä uutiskirjeessä esittelemme eurooppalaisen vihreään yrittäjyyteen liittyvän GET-UP –projektin ja
kerromme projektin edistymisestä.
Olemme viimeisten kuukausien aikana kehittäneet ja luoneet GET-UP -projektin vihreän yrittäjyyden sekä
jatkuvan ammatillisen kehittymisen koulutusohjelmiamme. Tässä hankkeessa meille on ollut tärkeää, että
kyseiset koulutusohjelmat on upotettuna sulautuvaan oppimisympäristöön eli moduulit ja materiaalit ovat
saatavilla niin kontaktiopetustilanteissa kuin verkossa GET-UP -projektin verkkoalustalla.

Näin varmistetaan, että jokainen, joka on kiinnostunut vihreämmästä yrittäjyydestä ja/tai yrityksen
perustamisesta, voi hyödyntää helppokäyttöistä GET-UP -verkkoalustaamme. Lisäksi alustalla on saatavilla
observatorio ja kaikki projektin tuotokset. Voit vapaasti vierailla verkkoalustallamme osoitteessa:
http://www.green-entrepreneurship.online/.

Sen lisäksi, että Vihreän yrittäjyyden ja Jatkuvan ammatillisen kehittymisen koulutusohjelmat ovat
hyödynnettävissä verkkoalustallamme, ne tullaan toteuttamaan partnerimaissa yrittäjien ja yritysten
keskuudessa vihreän sektorin edistämiseksi ympäri Eurooppaa, opettajien, kouluttajien ja/tai tuutoreiden
avustuksella. Tästä syystä kehitimme jatkuvan ammatillisen kehittymisen koulutusohjelman, jotta voisimme
varmistaa, että kaikki kiinnostuneet opettajat, kouluttajat ja/tai tuutorit voisivat käyttää vihreän yrittäjyyden
koulutusohjelmaa tarkoituksenmukaisesti ja saada hyödyllistä tietoa aiheesta, mikäli se on heille vieras.

Jotta jatkuvan ammatillisen kehittymisen koulutusohjelman sisältö olisi opetushenkilöstölle sopiva, olemme
suunnitelleet viisipäiväisen kansainvälisen koulutustapahtuman, jossa koulutusohjelman ensimmäinen
iterointi olisi tarkoitus suorittaa. Isäntäpartneri, Paderbornin Yliopisto Saksassa, kutsui kouluttajia kaikista
partnerimaista esitestaamaan koulutusohjelmaa.
Tämä tapahtuma pidettiin 15. -19. tammikuuta 2018 Paderbornissa, Saksassa. Koulutuksen aikana kouluttajille
esiteltiin jatkuvan ammatillisen kehityksen koulutusohjelman silloinen sisältö eli yhdeksän kehitettyä
moduulia. Koulutuksen aikana halusimme varmistaa, että kouluttajat voisivat kertoa mielipiteensä jatkuvan

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta)
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ammatillisen kehityksen koulutusohjelman kehitetyistä moduuleista sekä jakaa aikaisempaa kokemuksiaan
yrittäjyyteen ja vihreään sektoriin liittyen koulutusohjelmien laadun takaamiseksi.

Kaikenkaikkiaan olemme olleet tyytyväisiä koulutustapahtumaan ja iloisia saadessamme vastaanottaa
partnerimaiden kouluttajia Paderborniin sekä sisällyttää heidän ehdotuksensa jatkuvan ammatillisen
kehityksen koulutusohjelmaan.
Tutustu kuvagalleriaan GET-UP-projektin kansainvälisestä koulutustapahtumasta:
XXX KUVAGALLERIA XXX
Seuraavina kuukausina viimeistelemme jatkuvan ammatillisen kehityksen sekä vihreän yrittäjyyden
koulutusohjelmien sisällöt ja esittelemme ne GET-UP –projektin verkkosivuilla.
Tällä välin vieraile projektin verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla saadaksesi lisätietoa projektista:
http://www.green-entrepreneurship.online/
https://www.facebook.com/Green-Entrepreneurship-Training-1648395042129201/
Kiitos mielenkiinnosta projektia kohtaan;
GET-UP -projektitiimi
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