A PROJEKTMENEDZSMENT SZÁMÁRA SZERVEZETT
TANULMÁNYÚT ÖSSZEFOGLALÓJA
Tatai Művelődési Házban, az enegetikai kiállítás keretében tartott tanulmányút emlékeztetője
2010. november 19. , Tata, 2890 Váralja u. 4. Magyarország

A tanulmányút célja: A projektcsapat belső tanulmányútja a projekt végrehajtására
vonatkozólag: Vedľajšie produkty ako zdroje energie/ Melléktermékek, mint
energiaforrások ( “Agricultural by-products, as energy resources”)
(project code: HUSK/0801/2.1.1/0200).
Jelenlévő személyek: összhangban a jelenléti ívvel, nevek:
Michael BARTOS
Irena PETRÁSOVÁ
Silvia FAZEKASOVÁ
Mariana Urbánová
HORVÁTH Zoltán
LEDZÉNYI András
PAPP Nóra
BERNÁTH Nikolett

(külső projektmenedzsment)
(pénzügyi munkatárs - SEPARE)
(projekt menedzser - SEPARE)
(önkéntes – SEPARE)
(szemléletformálási munkatárs – EKOKU)
(szemléletformálási témavezető - EKOKU)
(pr munkatárs - EKOKU)
(önkéntes - EKOKU)

A találkozón a SEPARE hivatalos képviselője Irena Petrásová.
A találkozón az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (EKOKU) hivatalos képviselője
Horváth Zoltán.
Találkozó programja:
1000: SEPARE menedzsment tagjainak megérkezése az esztergomi energiahatékonysági
tanácsadó irodába.
1000 – 1100: Rövid projektmegbeszélés, projektegyeztetés, a szakmai nap programjának
áttekintése
1100 – 1200: A projektmenedzsment tagjainak megérkezése a tatai energetikai kiállításra
1200 –1600: Részvétel az energetikai kiállítás szakmai előadásain; kiállítók szponzoranyagainak
megismerése; interaktív kiállítás megtekintése.
A belső tanulmányút programjának helyszínei:
-

Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Energiahatékonysági Tanácsadó Irodája
Cím: 2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4. I. em. 6-os ajtó

-

Tata, Művelődési Ház
Cím: 2890 Tata, Váralja u. 4.
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1. Energiahatékonysági Tanácsadó Iroda (Esztergom):
− A projekt partnerek röviden áttekintették a projekt ütemezési tervét és átbeszélték a
projekttel kapcsolatosan felmerült kérdéseket.
− A Projekt Partner ismertette a Vezető Partnerrel a tanulmányút célját és a tanulmányút
programját.
2. Művelődési Ház (Tata) - energetikai kiállítás:

− A projekt partnerek látogatást tettek a Tatán megrendezett energetikai kiállításon.
− A kiállításon a partnerek a délután első felében a szakmai előadásokon vettek részt,
majd ezután megtekintették a környezeti neveléssel kapcsolatos (hulladékhasznosítás
lehetőségei a gyermekek számára) kiállítást.

− A projekt partnerek megtekintették a gyártók és a szponzorok környezetvédelemmel és
energiahatékonysággal kapcsolatos szóróanyagait és szponzoranyagait.

Tanulmányút célja és annak összefoglalása:
− A tanulmány elsődleges célja a projekt témájához szorosan kapcsolódó környezeti
nevelés és energiahatékonyság témakörének szélesebb körű megismerése.
− A tatai látogatás mindkét partner számára igen hasznos mondanivalóval szolgált. A
Vezető Partner további útmutatást kapott a buzitai Ökoházban majdan látogató iskolás
csoportok vezetéséhez és előadásainak megszervezéséhez, a Projekt Partner ismeretei
pedig az energiahatékonyság témakörében bővültek.

Esztergom, 2010. november 24.
Az emlékeztetőt írta Papp Nóra
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