
Szkolenie w zakresie
kompetencji menedżerskich
w kształceniu zawodowym 
i ustawicznym dla małych

firm związanych 
z rzemiosłem

                 
Misja projektu 
StartCraft to innowacyjny 26-miesięczny projekt łączący sześć krajów i siedem organizacji,

takich jak stowarzyszenia biznesowe, ośrodki szkoleniowe oraz podmioty prywatne. Projekt

ma na celu zapewnienie praktycznego szkolenia firmom sektora rzemiosła w zakresie

rozwijania umiejętności, rozbudowywania biznesu i radzenia sobie na konkurencyjnym rynku

współczesnego świata. Szkolenie wykorzystuje innowacyjny proces oparty o media cyfrowe,

co zapewni beneficjentom nie tylko ciekawe i interaktywne doświadczenia, ale także pomoże

im doskonalić umiejętności cyfrowe. StartCraft może stać się potężnym narzędziem, które

skutecznie przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości sektora rzemiosła.

Zbadanie i podjęcie działań wobec na rzecz potrzeb

szkoleniowych przedsiębiorców sektora rzemiosła

w zakresie kluczowych umiejętności

transferowalnych oraz wzmocnienie ich działań

biznesowych;    

Opracowanie innowacyjnych metod nauczania

umiejętności kluczowych, które wspierają

osiągnięcie sukcesu w działalności biznesowej

online, opartej o nowoczesne technologie;

Promowanie interakcji między grupami docelowymi

projektu, zachęcanie do aktywności, przedstawiania

pomysłów i inicjowania dyskusji, które będą

inspirować dalsze przedsiębiorcze działania.

Szczegółowe cele projektu to:    
 

  

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi

poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a

Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.



Asociación Valencia InnoHub -  Walencja-Hiszpania

Hiszpańska Izba Handlu w Belgi i  i  Luksemburgu

Ke.Di .Vi .M2  KAINOTOMIA -  Larisa-Grecja   

Markeut Ski l ls  Sociedad Limitada (MEUS) – Picassent,  Walencja-Hiszpania     

Smooland di  Del l  Osso Marco -  Lucca-Włochy     

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacj i  i  Przedsiębiorczości  (CWEP) –

Rzeszów-Polska

Stowarzyszenie na rzecz Promocji  Kultury i  Rzemiosł  Dawnych "Wici"  –

Bełchatów-Polska

Find us on Facebook, LinkedIn and Website:  StartCraft
FB: https://www.facebook.com/StartCraftEU

LinkedIn :https://www.l inkedin.com/showcase/startcrafts 
Website :  https://www.startcraft.erasmus.site/

Partnerzy projektu:

IO1. Zdalny raport o aktualnej sytuacji nauczania

przedsiębiorczości w branży rzemiosła oraz zapotrzebowaniu

na umiejętności i wiedzę w tym zakresie wyrażanym przez

przedstawicieli  różnych gałęzi tego sektora.

IO2. Pakiet szkoleniowy StartCraft: zbiór narzędzi

stworzonych w oparciu o informacje zawarte w zdalnym

raporcie, dotyczących umiejętności wskazanych przez

przedsiębiorców jako niezbędne i kluczowe.

IO3. Narzędzie szkolenia rynkowego: interaktywne narzędzie

online, którego celem będzie pomoc przedsiębiorcom sektora

rzemiosła w lepszym rozumieniu ich środowiska biznesowego,

ocenie szans odniesienia sukcesu w ich działalności oraz

opanowaniu kluczowych pojęć potrzebnych do opracowania

biznesplanu.

IO4. Noty dydaktyczne: dopełnią internetowy pakiet

szkoleniowy StartCraft o zalecenia i sugestie pedagogiczne dla

trenerów i nauczycieli kształcenia ustawicznego, celem

zwiększenia efektywności uczenia i podniesienia korzyści dla

słuchaczy i odbiorców .


