
Po zakończeniu prac nad IO2 i IO3 partnerzy skontaktowali się z osobami uczącymi
się rzemiosła, trenerami i doświadczonymi rzemieślnikami, aby ocenić rezultaty
pracy intelektualnej i zaproponować inne spojrzenie na to, jak można je ulepszyć.

Faza testówdla IO2 i IO3
już się rozpoczęła!
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Pakiet szkoleniowy IO2 Startcraft będzie
internetowym zbiorem narzędzi dotyczących
głównych umiejętności przedsiębiorczych i
miękkich potrzebnych przedsiębiorcom
rzemieślniczym. W rezultacie powstanie
mieszanka metodologii szkolenia
przedsiębiorców rzemieślniczych: połączenie
lekcji teoretycznych, zajęć praktycznych,
narzędzi oceny, praktycznych
doświadczeń/modeli biznesowych itp. Dzięki
tej platformie uczestnicy szkolenia,
przedsiębiorcy rzemieślniczy, będą mieli
szansę zdobyć i wzmocnić wysokiej jakości
umiejętności i kompetencje zawodowe, aby
spełnić wymagania określone w profilu
kompetencji.



Narzędzie szkoleniowe IO3 Market to
interaktywne narzędzie internetowe,

które wkrótce będzie dostępne na
platformie StartCraft. Narzędzie to

umożliwi uczniom uczącym się
rzemiosła symulację swojego

pomysłu na biznes w rzeczywistym
kontekście rynkowym, pomoże im

zrozumieć otoczenie gospodarcze i
ocenić szanse powodzenia pomysłu
na biznes, a także poznać kluczowe

pojęcia związane z tworzeniem
biznesplanu.



Śledź nas na portalach społecznościowych:

1. Zestaw przydatnych zasobów dla trenerów, które stanowią
uzupełnienie kursu, w tym odniesienia do nauczanych
metodologii, bibliografia, najlepsze praktyki w zakresie
kształcenia i szkolenia zawodowego, linki do innych
projektów i programów wsparcia dla przedsiębiorstw itp..
2. Szczegółowe zalecenia opracowane na podstawie
różnych modułów kursu i przewidywanych kompetencji, a
także narzędzia szkoleniowego dla rynku w celu lepszego
wykorzystania oferowanych materiałów.

Facebook: https://www.facebook.com/StartCraftEU 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/69507062/admin/ 

Partnerzy

Bądź na bieżąco z IO4
Notatki dydaktyczne dla trenerów VET pomogą uczniom szkół zawodowych,
nowym i przyszłym przedsiębiorcom rzemieślniczym w ukończeniu szkolenia
online z zaleceniami i treściami pedagogicznymi w celu zwiększenia korzyści dla
użytkownika końcowego. Notatki będą się składać z dwóch głównych części:

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.


