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Apie projektą
GD HIVE: "Jaunimo verslumo veiklos
žiedinės ekonomikos
srityje, siekiant "Žaliojo kurso" tikslų" -
projektas, kuriuo siekiama ugdyti
įgūdžius ir kompetencijas žaliojo
sandėrio ir žiedinės ekonomikos
temomis, daugiausia dėmesio skiriant
jaunimo verslumo veiklai.

Finalinė konferencija
Liepos 06 2022   10.30 – 12.30 CET
Gracas, Austrija

Susipažinkite su mūsų mikro-moduliais, 
GD HIVE platforma ir tai, kas dar įvyko

projekto metu
 

Daugiau informacijos mūsų tinklapyje

OFICIALUS ERASMUS+ PROJEKTO NAUJIENLAIŠKIS

https://greendeal-hive.eu/en/veranstaltungen


"Innovation Hive" įgyvendino seminarą
Graikijoje ir sulaukė labai gerų atsiliepimų
apie mikro-modulius. Dalyviai patobulino

savo įgūdžius Žaliojo kurso ir Žiedinės
ekonomikos temomis, dalyvaudami

mokymuose ir vykdydami šio seminaro
veiklą."

Maria, "Innovation Hive", Graikija

"Turėjome itin naudingą bendrą diskusiją, kurioje dalyviai svarstė, kodėl
(žaliojo) verslumo žinių lygis yra žemesnis ir kaip jaunimas gali pasinaudoti

ES Žaliojo kurso galimybėmis, taip pat kodėl svarbu, kad verslumas būtų
žaliasis ir žiedinis (tvarus ekonomikos, visuomenės ir aplinkos vystymasis)."

Eva, MIITR, Slovėnija

"Akivaizdu, kad susitikimas buvo
įkvepiantis abiem pusėms - jaunimui,

nes jie buvo labai susidomėję ir
aktyvūs, ir mums, nes gavome

vertingų atsiliepimų, kurie padės
mums toliau tobulinti savo veiklą."

Michaelis, STRATECO, Austrija

GD HIVE - Nacionaliniai seminarai
Vasaris - Gegužė 2022

#prisiminimai

Siekdami skleisti informaciją ir gauti papildomos informacijos,
reikalingos rengiant GD HIVE mikro-modulius ir GD HIVE platformą,
konsultavomės su jaunais žmonėmis apie savo atliekamą darbą.
Peržiūrėkite, ką apie šiuos renginius pasakoja partneriai:

Per seminarus Lenkijoje dalyviai ne tik sužinojo, kas yra inovacijų
žemėlapis, bet ir patys kūrė savo idėjas, nustatė svarbiausius

tikslus ir jų įgyvendinimo punktus. Vienas iš užsiėmimų buvo ir
diskusija apie tai, kaip svarbu nusistatyti sau trumpalaikius ir

ilgalaikius tikslus.
Zuzia, FEIO, Lenkija 



Jungtiniai mokymai jaunimo
darbuotojams | Kovas/Balandis 2022 #prisiminimai

Penkios labai intensyvios ir
konstruktyvios dienos, skirtos
mokymuisi ir tolesniam mūsų
mikro-modulių sesijų ir mūsų
platformos tobulinimui. Penkiolikos
žmonių grupėje iš visų šalių
partnerių tobulinome savo įgūdžius
Žaliojo kurso, Žiedinės ekonomikos
ir verslumo temomis, o diskusijų
metu tobulinome savo darbą.

Kviestinis pranešėjas, dirbantis
žiedinės ekonomikos ir
perdirbimo srityje pristatė savo
veiklos subtilybes, apsilankėme
socialinio verslo organizacijoje,
užsiimančioje antrinių žaliavų
perdirbimu, bei dalyvavome
ekskursijoje po Gracą.



https://greendeal-hive.eu/

Sekite mus

https://www.facebook.com/GD-HIVE-Project-101588372214161
https://www.linkedin.com/in/gd-hive-1ab76a20b/
https://twitter.com/GdHive
https://www.linkedin.com/in/gd-hive-1ab76a20b/

