
Raport mobilny ma formę interaktywnego zasobu, który pozwala na wyszukiwanie     
i filtrowanie odpowiedzi uczestników badań według różnych kryteriów. Użytkownik
będzie mógł wyszukać daną umiejętność i zobaczyć powiązane z nią materiały
edukacyjne służące jej rozwojowi; będzie mógł także przeszukać katalog najbardziej
cenionych na rynku umiejętności przedsiębiorców z sektorów rzemiosła itp. Ponadto,
raport zawiera wskazówki dla nauczycieli i uczniów (przyszłych rzemieślników
i przedsiębiorców) dotyczące rozwoju kompetencji.

Raport mobilny na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach
zawodowych oraz zapotrzebowania na umiejętności w zakresie

przedsiębiorczości w sektorze rzemiosła według przedstawicieli sektora.

 

·Raport zawiera wyniki dwóch równoległych
badań:

·Badania sondażowe zostały przeprowadzone
przez partnerów wśród nauczycieli szkół

zawodowych oraz ustawicznego kształcenia
i szkolenia zawodowego, zwłaszcza z dziedzin

rzemiosła i biznesu. Ta część badań pokazała
aktualne metody i podejścia, a także główne

umiejętności, które są nauczane i rozwijane w
szkołach i na kursach.

·Grupy fokusowe i wywiady zostały
zrealizowane przez partnerów wśród firm

rzemieślniczych.

Nasz pierwszy rezultat
intelektualny jest 

gotowy!
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Bądź na bieżąco z IO2: Pakiety szkolenioweStartCraft

Partnerzy

Raport mobilny określa, czego naprawdę potrzeba,
jakie umiejętności i postawy są pożądane, aby
odnieść sukces jako przedsiębiorca w sektorze
rzemiosła w dzisiejszym bardzo niespokojnym
otoczeniu biznesowym.

Raport  jest dostępny również jako aplikacja
mobilna do szybkiego dostępu z dowolnego
miejsca przez telefon.

 

Pakiet będzie zbiorem narzędzi dotyczących głównych
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności miękkich, potrzebnych
przedsiębiorcom z sektora rzemieślniczego określonego w IO1: Raport mobilny.
Będzie on skierowany do następujących grup docelowych: osób uczących się
rzemiosła i zawodów rzemieślniczych oraz nowych przedsiębiorców w sektorze
rzemiosła. Aby uczynić go zrozumiałym i łatwo dostępnym, pakiet będzie zawierał
sekcję dotyczącą metodologii i struktury treści i zostanie opracowany w otwartym
środowisku edukacyjnym Moodle.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a komisja nie może zostać pociągnięta do
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.


