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PROJEKTEK
A Kopernikusz Egyesület részt vesz több EU-s projekt megvalósításában, hogy ezeken keresztül segítséget nyújthasson a KKV-k és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű
csoportok számára.
Futó projektek:
Kvóta helyett kompetencia
A projekt 2013. október 1. és 2015. szeptember 30. között kerül megvalósításra, az Európai Bizottság támogatásával. A projekt támogatja a nőket abban, hogy tisztában
legyenek a saját szakmai és szociális képességeikkel és tovább fejlesszék azokat, hogy vezető pozíciót tölthessenek be egy vállalatnál.
web: competence-project.bfw-dresden.de
TRAIN4INNO
Leonardo Mobilitás projekt a folyamatos szakmai képzés elősegítésére a KKV-knál az innováció fejlesztése érdekében.
ÖKOMAMA
Az ÖKOMAMA projektben kisgyermekes szülők számára kínálunk komplex, ökogazdálkodási és ökoturisztikai képzéssel egybekötött munkaerőpiacra történő
visszailleszkedési lehetőséget. A projekt gerincét adó 10 hónapos képzési program a magyar képzési piacon egyediként ökoturisztikai és ökogazdálkodási ismereteket
foglal magába. Az oktatott ismeretkörök több, egymásra épülő, összefüggő ismeretet nyújtanak az ökológiai gazdaságon és -házvezetésen alapuló vidéki turizmus
kiépítésével, megszervezésével és működtetésével kapcsolatban. Az ökológiai alapokon működő háztartás megszervezésétől a díszkert, konyhakert és gazdasági udvar
kialakításán át a vendégek fogadásáig, ellátásáig, beleértve a vendégeket csábító marketinget, a saját honlap elkészítését is.
web: www.okomama.eu
Facebook oldal
Lezárult projektek:
NEXT
Az innováció és a kreativitás a gazdasági fejlődés elengedhetetlenül szükséges motorja. A projekt célja a szervezeteken belül a kreativitás és innováció kultúrájának
elterjesztése holland „New Shoes Today” módszerének adaptálásával.
web:

http://www.leonardonext.eu/

SQUARE: Elvek, módszerek és eljárások a képesítési szintek összehasonlítására különböző szektorokban
A projekt keretében a hat országból érkező együttműködő partnerek hat szakmát vizsgálnak meg az EQF paraméterek alapján. Először a képzés során megszerezhető
kompetenciákat vetjük össze a munkahelyi elvárásokkal, követelményekkel. Másodsorban, a szakképzés kimenetét hasonlítjuk össze az adott képesítésnek megfelelő
felsőoktatási alapképzéssel az átfedések kiküszöbölése céljából.
web: www.squares-project.eu
SILVER
A SILVER projekt keretén belül kidolgozásra került egy eljárás, ami biztosítja a vállalkozások számára a demográfiai sokk sikeres kezeléséhez szükséges eszközöket. A
SILVER segít, hogy a vállalkozások ne veszítsék el a tehetségeket, akik kulcs szerepet játszanak a versenyképesség megőrzésében.
web:

www.silver-project.eu

BELT-Blended Learning Transfer
A Blended Learning Transfer projekt (BeLT) célja, hogy elősegítse a vállalkozások körében a tudás-menedzsment kultúra fejlődését a vegyes oktatási tanulási
módszerek adaptálásán keresztül, a Siemens által kidolgozott Blended Learning modell átvételével.
web:

http://www.leonardobelt.eu

METAL QF
A projekt a Szektor-specifikus Képesítési Keretrendszer fejlesztésének Európa több országában párhuzamosan futó tanulmányozását tűzte ki célul valamint ennek
tesztelését néhány modellen keresztül.
Web:

http://www.metal-qf-project.eu
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