
Nasz cel: wspólnie tworzyć 
nowe rozwiązania, aby wspie-
rać dorosłych w rozwijaniu 
kompetencji przedsiębiorczych

CORAL to projekt o numerze 
2019-1-FR01-KA204-063080, 
współfinansowany przez Ko-
misję Europejską, partnerstwo 
strategiczne Erasmusa +, w 
realizacji od września 2019 r. 
do września 2021 r. 

Nad projektem CORAL pracuje 
9 organizacji partnerskich (pub-
licznych i prywatnych) z 8 
krajów. Korzystamy ze wspó-
lnej wiedzy w zakresie innowa-
cyjnych dydaktyk i kompetencji 
w odniesieniu do edukacji do-
rosłych, aby wspierać przedsię-
biorczość wśród osób bezro-
botnych.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie 
poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

CREATING OPPORTUNITIES FOR ADULT LEARNERS 
THROUGH ENTREPRENEURIAL COMPETENCES



Rezultaty CORAL:
Zestaw 3 narzędzi do oceny, transferu 
i uznania umiejętności przedsiębiorczych.
CORATOOL
Zestaw narzędzi do oceny umiejętności 
w zakresie wymogów samozatrudnienia - 
samoocena online, która dostosowuje 
ramy EntreComp do potrzeb osób 
długotrwale bezrobotnych.

Akademia Start-up Online
Ścieżka edukacyjna zaprojektowana i 
wdrożona w trybie mieszanym zgodnie 
z metodologią odwróconej klasy.
Aspekty teoretyczne są dostarczane przez 
MOOC, podczas gdy aspekty operacyjne 
są wdrażane w praktyce przez Laboratori-
um Start-up, pozwalające doświadczyć 
procesu wzajemnego uczenia się między 
użytkownikami.

Walidacja efektów uczenia się CORAL
Użytkownik przechodzi przez różne etapy 
oceny, które dostarczają dane pozwalające 
rozpoznać efekty uczenia się.

Szukamy respondentów wśród przedsiębi-
orców działających w obszarze handlu i 
usług, którzy dostarczają odpowiedzi w 
odniesieniu do ram EntreComp

Kto jest grupą docelową?
Bezpośrednimi beneficjentami CORAL są nisko 

wykwalifikowani, długotrwale bezrobotni (ponad 
2 lata) dorośli.

Narzędzia CORAL mogą być łatwo wykorzysty-
wane przez publiczne i prywatne agencje zatrud-
nienia oraz instytucje edukacyjne osób dorosłych, 

które mogą włączyć ten zestaw narzędzi do 
swoich planów szkoleniowych. 

Dlaczego projekt europejski?
Mocno wierzymy w zdolność centrów szkole-

niowych zaangażowanych w mobilność międzyna-
rodową i edukację dorosłych w krajach europej-
skich, aby móc dzielić się wartościami i umiejęt-

nościami przedsiębiorczymi.
Rezultaty intelektualne CORAL są owocem 

współpracy między 9 strukturami zajmującymi się 
szkoleniem i przedsiębiorczością w Europie w 

różnych kontekstach.

www.facebook.com/coral.erasmusproject

Angażujemy się w dyskusje grupowe z 
przedsiębiorcami, specjalistami publicznych 
i prywatnych służb zatrudnienia, edukatora-
mi / trenerami dorosłych, bezrobotnymi i 
osobami poszukującymi pracy

www.erifo.it
ERIFO

www.alfmed.com
ALFMED

www.fygconsultores.com
FyG Consultores

www.foyle.eu

www.foxpoppuli.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

WYWIADY Z PRZEDSIĘBIORCAMI SĄ DOSTĘPNE 
NA NASZYM KANALE YOUTUBE:

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

https://www.facebook.com/coral.erasmusproject
https://coral.erasmus.site/
https://twitter.com/coralproject2
https://www.youtube.com/channel/UCyk5WgZo1BoyhfMVjWSukfw

