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Miért Sparkling Grey? 

A Sparkling Grey projekt célja, hogy a textil- és fémszektor 

kkv-k számára olyan korszerű és innovatív humánerőforrás-

gazdálkodási stratégiákat biztosítson, amelyek foglalkoznak 

az életkorral és a többnemzetiségű problémákkal, miközben 

támogatják a karrierkezelési készségeket, különös tekintettel a 

vezető munkavállalókra. 

A projekt a szervezetek és vezető munkatársaik közötti híd 

létrehozása mellett a több generációs munkaerő potenciálját 

is felhasználja az életkor-barát munkahelyek előmozdítására 

(valamint a különböző korú munkavállalók közötti egyenlő 

esélyek biztosítására), valamint a tudásátadás és a generációk 

közötti mind a vállalatok, mind a (fiatal és idősebb) 

munkavállalók számára. (További információ itt). 

A Sparkling Grey szeretné meghívni a textilipari és fémvállalatokat és személyzetüket (vezetők, HR-vezetők, 

alkalmazottak), valamint ágazati szakértőket / képviseleti szervezeteket, hogy teszteljék az új platformunkat: 

https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login. Itt található: 
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www.sparkling-grey.eu 

Eszköztárak 
Célkitűzés a vállalatok számára, 

hogy hogyan vonzzák és tartsák 

meg a tehetséges 

munkavállalókat, valamint hogyan 

készítsék elő a nyugdíjazást és 

hogyan hosszabítsák meg a 

munkában töltött idejüket. 
 

Önértékelési eszközök 
Egyéni és szervezeti szinten. Ezek 

az eszközök támogatják az 

egyéneket és a vállalatokat az 

életkor-barát munkakörnyezetek 

felmérésében és tükrözésében, 

többek között az idősebb 

munkavállalók képzésében és 

fejlesztésében. 
 

Munkahelyi tevékenységek 
Gyakorlati orientált tevékenységek készítése a 

munkavállalók számára, a tudásátadás 

elősegítése, az új munkavállalók üdvözlése és 

a nem-formális generációk közötti tanulás. 

http://sparkling-grey.eu/about/
https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login
https://www.facebook.com/CARMA.Project/
http://www.sparkling-grey.eu/
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Projekt tevékenységek 2018-06 2018-09 2018-112 2019-03 2019-06 2019-09 

Projektek forrásainak pilot 

tesztelése – önértékelési 

eszközök, eszköztárak és 

munkahelyi tevékenységek 

      

A projekt forrásainak 

finomhangolása a pilot 

résztvevők visszajelzései 

alapján.  

      

Rövid távú közös 

munkatársak 

transznacionális képzési 

tevékenységének 

megszervezése 

Magyarországon  

      

Érvényesítése és 

finomhangolása az oktatni 

az oktatókat csomagnak 

      

A nemzetközi multiplikátor 

események szervezése és 

projekt végső konferenciája  

      

 

A 3. transznacionális projekttalálkozó Párizsban, Franciaországban került 

megrendezésre 

Március 21-22.-én megrendezésre került a harmadik transznacionális projekttalálkozó Franciaországban, Párizsban, melyet 

partnereing E-seniorjai rendeztek. A találkozó célja az erőforrások eszközének jelenlegi állapotának feltárása, a fejlesztési 

pontok azonosítása és a következő hónapokban bekövetkező kísérleti tesztfázis megvitatása volt. A partnerek 

megvizsgálták a Sparkling Grey platformban található erőforrásokati is, mint például: Az önértékelési eszközöket és 

eszköztárakat mind egyéni mind szervezeti szinteken, valamint a munkavállalók munkahelyi tevékenységeit. A pilot 

tesztelési fázisra vonatkozó iránymutatásokat a projekt partnersége prezentálta és elfogadta, hasonlóképpen az oktassuk 

az oktatókat makrostruktúra csomagot.  

 

Who We Are? – Meet the team! 

 
INOVA+ (PT) 

www.inovamais.eu 

 

 
BITMEDIA (AT) 

www.bitmedia.at 
 

ESENIORS (FR) 

www.e-seniors.asso.fr 

 
INNOMOTIVE (HU) 

www.innomotive.hu 

 
FFE (ES) 

www.ffeuskadi.net 

 
CITEVE (PT) 

www.citeve.pt 

 
FVEM (ES) 

www.fvem.es 

 
FYG CONSULTORES (ES) 

www.fygconsultores.com 
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