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Üdvözlet a DEGREBE Erasmus+ projekt első Hírlevelében! 

 

A  DEGREBE partnerei legutóbbi személyes találkozónkon Limassolban, Cipruson 

 

Mi az a DEGREBE? 

 
DEGREBE - Developing Green Skills for Better Employability (Zöld készségek fejlesztése a 

jobb foglalkoztathatóság érdekében) egy Erasmus+ projekt a szakképzés számára. Célja 

az, hogy a fiatal munkaerőt és a mezőgazdaságban tanuló diákokat felruházza azokkal a  



 

zöld és transzverzális készségekkel, amelyekre szükségük lesz a jövő munkaerőpiacán. 

🌿 

 

A projekt 2021 decemberében kezdődött, és 30 hónapig tart majd. Megvalósulásának 

helyszínei Magyarország, Ciprus, Csehország, Görögország és Bulgária.  

 

A DEGREBE szemlélet 
 

DEGREBE nemcsak a projekt neve, hanem virtuális tér is, 🖥️ ami történeteink helyszíne.  

Miközben a fenntarthatóság fogalmáról, és az ehhez kapcsolódó készségekről tanulnak, 

a játékosok útközben felfedezik Degrebe világát, hogy gyógymódot találjanak egy 

valószínűleg környezetszennyezés okozta betegségre! ♻️ 

 

Beszélgess DEGREBE lakóival, kövesd a nyomokat a fenntartható jövő megoldásaihoz, 

hozd meg a szükséges döntéseket a játék középpontjában lévő rejtély megoldásához.🎮 

 

Az oktatócsomagok új köntösbe öltöznek DEGREBE-ben a projekten dolgozó 6 szervezet 

kreativitásának és ismereteinek köszönhetően. 🖌️ 

 

A virtuális világ kiegészítése képpen készül egy kézzel fogható kézikönyv is, ami 

elmagyarázza, hogyan használható a játékosítás a szakképző tanteremben.  

 

Legutóbbi eseményeink 

  

A munka már 2021 decemberében elkezdődött, a partnerek Budapesten találkoztak a 

DEGREBE indító megbeszélésére. 🇭🇺 

 

Az első bemutatható eredmények a zöld és transzverzális készségek transznacionális 

kutatása: melyek a legfontosabbak, milyen irányba induljon a partnerség, hogy a fiatal 

tanulók számára izgalmas világot teremtsen. Több mint 200 lelkes fiatal vett részt ebben! 

 

A ciprusi rövid távú közös képzés alkalmat adott a gyakorlott képzőknek, hogy megosszák 

tudásukat a partnerség résztvevőivel, hogyan válhat DEGREBE az elkövetkező hónapokban 

izgalmas történetté. 🇨🇾 

 

Tudjátok-e, mi az a döntésfa? Hamarosan ez is ki fog derülni! 

 

Hamarosan érkeznek újabb hírek Bulgáriából jövő hónapban! 🇧🇬 
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A projekt az Európai Bizottság támogatásával 
valósult meg. Ez a kiadvány kizárólag a szerző 
nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető 
felelőssé a benne foglalt információk 
bárminemű felhasználásáért. 

 

 

 

 


