
Náš cíl: Společně vytvářet nová 
řešení, která pomohou dospělým 
lidem rozvíjet kompetence v ob-
lasti podnikání.

CORAL je strategické partnerství 
Erasmus + v rámci projektu č. 
2019-1-RO01-KA204-063080, ve 
kterém spolupracujeme od září 
2019 do září 2021, a je financová-
no Evropskou komisí.

Projekt CORAL realizuje 9 part-
nerských organizací (veřejných a 
soukromých) z 8 evropských zemí. 
Partneři využívají své odborné 
znalosti v oblasti inovativní didak-
tiky a kompetencí, aby podpořili a 
motivovali nezaměstnané  v oblas-
ti  podnikání.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace 
(sdělení) nereprezentují  názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem

VYTVÁŘÍME NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO DOSPĚLÉ 
PROSTŘEDNICTVÍM PODPORY A ROZVOJE 
PODNIKATELSKÝCH KOMPETENCÍ



Výstupy projektu CORAL: 
Sada 3 diagnostických a výukových nástrojů, 
které zájemcům pomohou k rozvoji podnikatel-
ských dovedností.

CORATOOL  
Diagnostický online nástroj pro zjištění úrovně 
dovedností potřebných pro samostatnou výdě-
lečnou činnost  a podnikání, která vychází z 
potřeb dlouhodobě nezaměstnaných.

Online Start-up akademie
Vzdělávací plán byl navržen a implementován 
formou blended-learning (prezenční výuka a 
e-learning)  podle metodiky tzv. převrácené 
výuky (flipped-classroom). Jedná se o metodu 
integrovaného učení, při níž dochází k obrácení 
úloh učitele a žáka. Teoretické poznatky jsou 
poskytovány prostřednictvím online Start-up 
Akademie MOOC, zatímco praktické zkušenosti 
získávají studenti prostřednictvím Start-up LAB s 
využitím metody "peer to peer", kdy vždy jeden 
ze studentů vede ostatní studenty v rámci 
daného úkolu či celého projektu.

Ověření učebních výstupů projektu 
CORAL
Student projde různými fázemi hodnocení, které 
prokáží, že ovládá znalosti získané z jednotlivých 
výstupů.

Realizovali jsme rozhovory s podnikateli 
působícími v oblasti obchodu a služeb, 
abychom ověřili důležitost jednotlivých 
podnikatelských dovedností uvedených v 
evropském rámci podnikatelských dovedností  
(EntreComp) pro oblast jejich podnikání.

Kdo je cílovou skupinou?
Cílovou skupinou projektu CORAL jsou 

dospělí s nízkou kvalifikací a dlouhodobě 
nezaměstnaní (2 roky a více) s předchozími 

pracovními zkušenostmi.

Nástroje CORAL mohou využívat všechny 
veřejné i soukromé agentury práce či posky-

tovatelé vzdělávání pro dospělé, kteří je 
mohou snadno začlenit do svých vzdělávacích 

aktivit.

Proč evropský projekt?
Chceme vytvořit praktické nástroje, které 
pomohou všem evropským vzdělávacím 

agenturám, úřadům práce či dalším aktérům 
na poli vzdělávání motivovat dlouhodobě 

nezaměstnané k podnikání a vzdělávat je v 
oblasti podnikatelských dovedností. Projekto-
vé výstupy CORAL jsou výsledkem spoluprá-

ce mezi 9 evropskými partnery.

www.facebook.com/coral.erasmusproject

Zapojíme do diskuze podnikatele a profesio-
nály z oblasti veřejných a soukromých služeb, 
pedagogy/školitele dospělých, nezaměstnané 
a uchazeče o zaměstnání

www.erifo.it
ERIFO

www.alfmed.com
ALFMED

www.fygconsultores.com
FyG Consultores

www.foyle.eu

www.foxpopuli.org

Foyle International

FOXPOPULI

www.unitelmasapienza.it
UnitelmaSapienza

www.fpei.mt
FPEI

www.bitcz.cz
bit cz training

www.danmar-computers.com.pl

www.youtube.com/channel/UCyk5WgZo1BoyhfMVjWSukfw

Danmar Computers

ROZHOVORY S PODNIKATELI JSOU DOSTUPNÉ 
NA NAŠEM YOUTUBE KANÁLE:

www.coral.erasmus.site www.twitter.com/coralproject2


