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SINTRA PROJEKTI UUDISKIRI
UUDISKIRI #3

Projekt
SINTRA - Kestlik areng siseettevõtluse kaudu on 2 4 k uud
kestev
Erasmus+
projekt
(KA2:
Strateegiline
koostöö
täiskasvanuhariduses) mille eesmärk on pakkuda organisatsioonide
vajadustele kohandatud integreeritud tuge nii töötajate kui ka
tööandjate siseettevõtlusega seotud oskuste, pädevuste ja hoiakute
arendamiseks organisatsioonide täiustamiseks jätkusuutlikkuse vallas.

JAANUAR 2022

Selles uudiskirjas:


Projekti uudised



Riiklikud üritused

Projekti partnerid
 Projekti koordinaator: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi,

Island — www.simenntun.is
 APOPSI Information Technology, Consulting and Training Ser-

vices S.A, Kreeka — www.apopsi.gr
 Creatrix ehf, Island — www.creatrix.is
 Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Portugal — www.dialogue-

diversity.pt
 VE-GO-RA, Horvaatia — www.vegora.hr

SIHTRÜHMAD

Projekti sihtrühmaks on
tööandjad ja töötajad äri-,
tsiviil– ja valitsussektorist,
kes soovivad suurendada
oma organisatsiooni jätkusuutlikkust läbi
siseettevõtluse

 YSBF Sihtasutus Noored teaduses ja ettevõtluses, Eesti —

www.ysbf.org
 Tora Consult Ltd., Bulgaaria — www.toraconsult.com

sintraproject.eu
facebook.com/sintraproject.eu
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Projekti uudised
Intellektuaalse väljundi 3 “SINTRA e-õppe platform” kokkuvõte
Kreeka partner — APOPSI SA — koostas projekti e-õppe platvormi, mis toetab pilootkoolitusi kõigis partnerriikides ning pakub projekti raames välja töötatud koolitusressursse nii sihtgrupile kui lõppkasutajatele
kogu projekti vältel.
Platform sisaldab kõiki SCORM e-õppe kursusi nii inglise kui ka kõigi partnerriikide keeltes:
 Organisatsiooni konteksti ja selle potentsiaali mõistmine jätkusuutlikkusele orienteeritud arengul.
 Omaenda innovatsioonipotentsiaali ja jätkusuutlike väärtuste hindamine.
 Jätkusuutlikkusele keskendunud innovatsioonivõimaluste ja väljavaadete tuvastamine, kasutades nii

sisemisi kui välimisi ideede allikaid.
 Siseettevõtluse jätkusuutlikkuse mõju esialgne hinnang.
 Siseettevõtluslike ideede eeliste kaitsmine ja koostöö juhtkonnaga jätkusuutlikkuse teemadel.
 Siseettevõtlusega seotud meeskondade moodustamine ja juhtimine.

E-õppe platform on saadaval projekti veebilehel: www.sintraproject.eu
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Projekti uudised
SINTRA partnerite rahvusvahelike koosolek
27. ja 28. septembril 2021 toimus 3. rahvusvaheline projektikohtumine, kus partnerid arutasid koolitusmaterjalide, töötubade, e-õppe platvormi, nõustamisteenuse ning haldus– ja juhtimisküsimuste üle. VE-GO-RA
poolt korraldatud kohtumine toimus Horvaatias ning kohtumist viidi läbi hübriidvormis—partnerid osalesid nii
füüsiliselt kohal olles kui ka läbi MS Teamsi videosilla.

SINTRA projekti neljas kohtumine toimus 11.-12. jaanuaril 2022 Aveiros, Portugalis. Covid-19 piirangute
tõttu osalesid isiklikult kohtumisel ainult Bulgaaria, Horvaatia ja Islandi partnerid, ülejäänud partnered osalesid läbi MS Teamsi videosilla.
Arutati seni saavutatud tulemusi ja projekti edasisi arenguid, muuhulgas jätkusuutlikkusele suunatud
siseettevõtluse koolitusi ning partnerriikide organisatsioonidele osutatavaid nõustamisteenuseid.
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