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Projektets IS IT GREEN mål
Huvudsyftet för projektet IS IT GREEN är att öka möjligheten för europeiska
SMEs att förbättra deras effektiva slutanvändning av energi .
Målen för projektet IS IT GREEN kommer att uppnås genom att se till att
det befintliga materialet från det innovativa ENERGY-WISE e-spelet
förbättras genom senaste tidens praxis och erfarenhet och görs mer
tillgänglig för och anpassas till det existerande behovet hos så många som
möjligt i Europa – för att ge dem självförtroende och de färdigheter som
behövs för att "göra det själv" .

E-Learning kurs
IS IT GREEN webbplats on-line baserad kurs kommer att bygga på en
strukturerad samling av material som presenteras i ett modulärt format som ursprungligen utvecklades för projektet .
E-learning kursen hjälper IT-experter och IT-chefer i små företag att
förvärva de kunskaper och färdigheter som behövs för att utföra
preliminära energibesiktningar .
Avsikten är att IS IT GREEN kurs kommer att vara gratis att använda under
perioden av EU-medel och kommer därefter att göras "fritt vid tidpunkten för
utnyttjandet" till alla kvalificerade individer .

Resurser

Dessa mål ska uppnås genom att utveckla:
 en e-learning svit av utbildningsmaterial


ett interaktivt serious game



en kunskapsbas

FÖR VEM ?

Is_It_GREEN

@IS_IT_GREEN

Kunskapsbasen ger ytterligare information för
att hjälpa små och medelstora att bedöma
deras energiförbrukning
IS IT GREEN resurser ger en heltäckande
uppsättning av användbara länkar om energibesiktningar och energisparande och annan information
om GRÖN teknik.

Projektet IS IT GREEN är ett samarbete mellan affärsorganisationer (t.ex. handelskammare), högskolor, universitet, offentliga företag, stiftelser och SMEs .

Spelet

IS IT GREEN resultat kommer att testas på en rad grupper i varje partnerland.
Dessa grupper innefattar :

Många IT-lösningar för små och medelstora är inte lika kostnadseffektiva eller
miljövänliga som de skulle kunna vara . IS IT GREEN syftar till att ge en
lättanvänd, lättillgänglig samling av e-learning resurser och ett pedagogiskt spel
- allt i syfte att förse ägare och chefer med kunskap för att göra en verklig
skillnad och samtidigt spara pengar i sin verksamhet .



SMEs



IT experter



Professionella IS



IT/IS chefer



Utbildningsinstitutioner



Studenter



Ungdomar .

Dessa resurser tillhandahålls gratis, så om du snabbt vill göra en egen bedömning av din energiförbrukning eller ta reda på sätt att göra dina IT-lösningar mer
hållbara, ta en titt och fråga dig själv: IS IT GREEN ?
Målet med spelet är att utbilda och undervisa användaren om de olika frågor
som är förknippade med energi i ett sammanhang som är normalt i livet när
man startar ett nytt företag från grunden.
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