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TRZECIE MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

W dniach 5-9 marca 2018r. realizatorzy projektu TrainERGY zorganizowali trzecie międzynarodowe szkolenie dotyczące 

efektywności energetyczniej. Spotaknie miało miejsce w Salonikach w siedzibie Centrum Badawczego Europy Południowo-

Wschodniej (South East European Research Centre - SEERC). Grecy gościli ponad 40 przedstawicieli świata przemysłu, biznesu  

i polityki oraz środowiska akademickiego z Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski i Grecji. Szkolenie spotkało się z dużym 

zainteresowaniem i było sukcesem pod względem osiągniętych wyników w zakresie  współtworzenia i wzajemnego uczenia się. 

Podczas szkoleń prowadzonych przez czołowych ekspertów uczestnicy mieli szansę poznać bliżej zagadnienia takie jak: zielony 

marketing, technologie zmniejszania zużycia surowców czy strategie redukcji odpadów. W procesie uczenia istotne było 

wykorzystanie wiedzy uczestników spotkania przy pracy z narzędziem do analizy środowiska łańcucha dostaw (SCEnATi) - Supply 

Chain Environmental Analysis Toolkit, wykorzystywanego przez najlepsze globalne firmy.  

Aby uzyskać dostęp do zasobów edukacyjnych SCEnATi, możesz bezpłatnie odwiedzić wirtualne środowisko edukacyjne 

TrainERGY:  http://www.trainergy-project.eu/virtual-learning-environment 
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Czerwiec 2018 

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu 
Komisji Europejskiej. 
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stan-
owisko autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzi-
alności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji 
zawartych w tej publikacji. 

http://www.trainergy-project.eu
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/ce01e735-c3d3-436e-9af7-9a6de948ab36


FINAŁOWA KONFERENCJA PROEJKTU TrainERGY BYŁA WIELKIM SUKCESEM!  

Wydział Zarządzania (Uniwersytet Łódzki, Polska), Fundacja CSR Impact i Projekt Trainergy zorganizowały  

4. Międzynarodową Konferencję „Contributing to sustainable development. CSR Trends IV”. Konferencja odbyła się  

w Łodzi, w Polsce (14-15 czerwca 2018r.). Miejscem spotkania był Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 

22/26). Konferencja była kluczowym wydarzeniem upowszechniającym dla projektu TrainERGY. Spotkanie było przeznaczone dla 

wszystkich grup docelowych projektu: przemysłu i biznesu, decydentów i władz lokalnych, pracowników akademickich oraz ogółu 

społeczności. Partnerzy projektu byli silnie zaangażowani we współorganizację konferencji, działając jako członkowie komitetu 

naukowego, dostarczając prezentacje z ich trzyletniej pracy w ramach projektu TrainERGY, a także pomagając  

w rozpowszechnianiu wiedzy o konferencji. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://www.csrtrends.eu/ 

Mówiąc dokładniej partnerzy projektu TrainERGY: wygłaszali przemówienia programowe, uczestniczyli w dyskusjach, moderowali 

sesje i wygłaszali prezentacje (zarówno akademickie, jak i przemysłowe) dla grupy ponad 80 słuchaczy i uczestników konferencji.  
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SEERC ZORGANIZOWAŁO WYDARZENIE UPOWSZECHNIAJACE W SALONIKACH W GRECJI  

W dniu 21 maja 2018 r. Południowo-Wschodnie Europejskie Centrum Badawcze (South East European Research Centre - 

SEERC) zorganizowało wydarzenie upowszechniajace najlepsze praktyki TrainERGY. Spotkanie odbyło się w Salonikach w Grecji 

i wzięło w niem udział ponad 40 osób ze wszystkich 4 sektorów istotnych dla projektu: organizacji rządowych, środowiska 

akademickiego, przemysłu i biznesu jak równiez ogółu społeczeństwa.  Wydarzenie składało się z prezentacji prac TrainERGY (ze 

szczególnym uwzględnieniem wirtualnego środowiska uczenia się VLE), uzupełnionych wystąpieniem Anki Gorgiew 

(Neuroleadership Institute, Nowy Jork, USA), którego celem było pokazanie społeczeństwu, w jaki sposób praktyki 

zrównoważonego rozwoju mogą być łatwo osadzane w kulturze organizacyjnej dzięki szkoleniom opartym na neuronaukach. 
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