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Celem inicjatywy GreenPoint jest utworzenie nowego podmiotu
dla branży obróbki metali, ze szczególną koncentracją na małych
i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających osoby o niskich
kwalifikacjach, w celu wzmocnienia kultury dbałości o środowisko
w branży oraz zapewnienia wykwalifikowanej załogi potrafiącej
zarządzad ochroną środowiska w firmie.

Artykuł wstępny
Projekt GreenPoint dobiega kooca. Opracowano już główne produkty tej inicjatywy (szkolenie
internetowe oraz zestaw narzędzi), a obecnie partnerzy zajmują się możliwie szerokim
rozpowszechnianiem rezultatów kursu pośród małych i średnich przedsiębiorstw branży metalowej i
motoryzacyjnej. Szkolenie przetestowano na ponad 150 pracownikach i 75 firmach, a partnerzy ocenili
pozytywnie jego rezultaty obserwowane w podmiotach uczestniczących.
GreenPoint to szkolenia w zakresie ochrony środowiska oparte na e-learningu, wykorzystujące
rozwiązania interaktywne i przyjazne dla użytkownika, a mające na celu nauczanie umiejętności
potrzebnych w ramach zakresu tematycznego inicjatywy. Dostęp do szkoleo GreenPoint można łatwo
uzyskad za pomocą komputera tutaj! Projekt oferuje również zestaw zasobów służących wsparciu GP w
zakresie zadao szkoleniowca w codziennej pracy i kontynuacji działao na rzecz wydajności małych i
średnich przedsiębiorstw. Można go obecnie pobrad z naszej strony internetowej. Uczestnictwo w
szkoleniach GreenPoint potwierdza wydanie indywidualnego certyfikatu oraz znaku „Firma GreenPoint”
dla małego lub średniego przedsiębiorstwa wdrażającego praktyki związane z ochroną środowiska.
Więcej informacji można uzyskad poprzez kontakt z nami!

Postępy i działania projektowe
Konferencja końcowa w Paryżu
Paryska konferencja koocząca projekt GreenPoint odbyła się w środę, 17 września, a zorganizowało ją
GNFA. Wydarzenie to umożliwiło partnerom projektu podsumowanie jego rezultatów oraz podzielenie
się swoim pozytywnym doświadczeniem z interesariuszami. Więcej na temat konferencji koocowej
można przeczytad tutaj.
Szkolenie internetowe GreenPoint
GreenPoint to szkolenia w zakresie ochrony środowiska oparte na e-learningu, wykorzystujące
rozwiązania interaktywne i przyjazne dla użytkownika, a mające na celu nauczanie umiejętności
potrzebnych w ramach zakresu tematycznego inicjatywy. Dostęp do szkoleo GreenPoint można łatwo
uzyskad za pomocą komputera tutaj!
Pobierz zestaw narzędzi projektu GreenPoint!
Zestaw narzędzi GreenPoint jest teraz dostępny do pobrania wraz ze wszelkimi materiałami
szkoleniowymi tutaj.

Działania powiązane
Uznanie kompetencji w sektorze energii odnawialnejm Celem projektu RENEWED SKILLS jest
znalezienie narzędzi uznania kompetencji nieformalnych i pozaformalnych pracowników nisko i średnio
wykwalifikowanych w branży energii odnawialnej. Więcej informacji na projektu można znaleźd tutaj.
Pierwsze kroki w kierunku opracowania struktury kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) dla
europejskiego sektora efektywności energetycznej Po przeprowadzeniu analizy potrzeb sektora
efektywności energetycznej we wszystkich krajach partnerskich projekt EFFIVET działa teraz w zakresie
wspólnego programu nauczania zawodu Menedżer ds. efektywności energetycznej. Wkrótce zostanie on
zatwierdzony przez międzynarodową sied ekspertów. Więcej informacji na temat projektu można
znaleźd tutaj.

Partnerzy projektu GreenPoint:

GreenPoint: Opracowanie standardu kwalifikacji dla stanowiska GreenPoint i jego wdrożenie w małych przedsiębiorstwach
branży metalowej. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną. Projekt nr 526638-LLP-1-2012-1-ES-LEONARDO-LMP

