
PRVI DAN
27.  julij  2021,  Zaragoza

Po uvodnih predstavitvah nas je obiskala Maria Cortes,

mlada podjetnica,  ki  se je preizkusila tako v vlogi

mentorice kot tudi mentoriranke.

V drugem delu je STPEuropa pripravila delavnico in

predstavitev Erasmus+ projekta "Manager as a coach" (slov.

Manager kot trener) .  V tem projektu so razvil i  različne

materiale,  preizkusil i  pa smo se v igri  MAC GAME,

namenjeni mentorjem ali  trenerjem, ki  delajo z mladimi.

V popoldanskem času je bila naša kulturna dejavnost

dneva obisk ALJAFERIJSKE PALAČE.
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Zjutraj ,  27.  juli ja ,  se je partnerstvo sestalo v
Zaragozi Activa,  da bi začeli  z aktivnostmi.
Gostitelj ica usposabljanja,  STPEuropa, je
predstavila program in potek usposabljanja.
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Confederation of European
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Initiatives and
Cooperatives (Belgija) 



TRETJI DAN
29.  julij  2021,  Zaragoza

Zadnji  dan smo obiskali  Gospodarsko zbornico,  visokošolski  zavod CESTE POSLOVNA ŠOLA, ki

ponuja in izvaja študijske programe s področja ekonomije,  ter IMPACT HUB ZARAGOZA.

Cecil ia je na CESTE-ju izpostavila PROJECT GEM za razvoj rastočih evropskih mikropodjeti j

(angl .  Growing European Micro-enterprises) z uporabo digitalnih tehnologij ,  podprtih s

programom coachinga.  GEM bo ustvaril  novo digitalno učno orodje,  ki  bo učiteljem/trenerjem

poklicnega izobraževanja in usposabljanja omogočilo dostop do nove odprte izobraževalne

platforme, imenovane "Portal  za preoblikovanje GEM".  Portal  bo izkušenim

učiteljem/trenerjem in coachem poklicnega izobraževanja in usposabljanja zagotovil  možnosti

za stalni  poklicni razvoj .

Poslanstvo IMPACT HUB ZARAGOZA je navdihniti ,  povezati  in promovirati  t iste l judi ,  ki  želi jo

ustvariti  pozitiven vpliv s svojo poklicno in podjetniško dejavnostjo.  Tri je mladi podjetniki  so

predstavil i  svoj poslovni projekt in razložil i ,  kako j im je IMPACT HUB pomagal z mentorskim

pristopom.

DRUGI DAN
28.  julij  2021,  Zaragoza

Drugi dan smo obiskali  območje INCUBATOR v Zaragozi ,  ki  je namenjeno zagonskim oz.  start-

up podjetjem. Imeli  smo priložnost videti  dva izmed njih,  in sicer podjetje CIEM in ETOPIA.

CIEM (Poslovno inkubacijski  center Milla Digital)  je inkubator mestnega sveta Zaragoze,  ki  ga

upravlja podjetje INIT,  in je namenjen podjetništvu,  inovativnosti  in ustvarjalnosti  pri  delu.

Predstavil i  so nam program za spodbujanje podjetništva za zagonska podjetja,  ki  so ga razvil i

sami na podlagi svojih izkušenj.

V popoldanskem času smo uživali  v skupnem kosilu in kulturnem obisku 2000 let zgodovine

Zaragoze.


