CREATING OPPORTUNITIES FOR ADULT LEARNERS
THROUGH ENTREPRENEURIAL COMPETENCES

Vårt mål: gemensamt utveckla
nytt lösningar som utvecklar
vuxna kompetenser inom
området företagande.
CORAL-projektet utvecklas av 9
partnerorganisationer (offentligt
och privat) kommer från åtta
europeiska länder. De kombinerar sitt expertis i innovativ didaktik och deras kompetens inom
fältet vuxenutbildning för stödja
entreprenörskap bland arbetslösa.
CORAL-projektet är ett Erasmus + Strategiskt partnerskap
under Ref 2019-1-FR01-KA204-063080 som körs från September 2019 till september 2021,
finansierat av Europeiska Provision.
Detta projekt har ﬁnansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation återspeglar endast synpunkter på
författaren, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning som kan användas av informationen i den.

CORAL-utgångar:

en uppsättning av 3 verktyg för att utvärdera,
överföra och känna igen entreprenörskompetens

CORATOOL

Kompetensbedömningsverktygssats för
egenföretagarementkrav - det är en online-self-abedömning som anpassar ramverket EntreComp till långsiktiga behov
arbetslösa vuxna

Online Start-up Academy

Utbildningsvägen utformad och implementeras i blandat läge enligt till metodiken
för vänt i klassrummet. Teoretiska aspekter
levereras genom Start-up Academy
MOOC medan opera-Tionala aspekter
genomförs genom praktik gh Start-up LAB
som gör det möjligt att uppleva ett samarbete peer to peer learning bearbeta.

KORAL lärande resultat validerig

Vem är det här projektet
användbart för?

ALFMED

www.alfmed.com

De direkta mottagarna av CORAL är lågutbildade, långtidsarbetslösa (2+ år) vuxna som kommer
från tidigare arbetsupplevelser.

ERIFO

CORAL-verktyg kan enkelt användas av offentliga och privata arbetsförmedlingar och utbildning
leverantörer för vuxna, som kan integrera
verktygssats inom deras uppskickningsvägar.

FyG Consultores

Varför ett europeiskt projekt?

Foyle International

Vi tror fast på utbildningens kapacitet
centra med internationell rörlighet och
Vuxenutbildning i flera europeiska länder, till
kunna dela entreprenörsvärden och färdigheter.
CORAL intellektuella utgångar är frukten av en
samarbete mellan åtta strukturer som arbetar
med temat utbildning och entreprenörskap i
Europa, i olika sammanhang.

Längs CORAL-vägen, eleven går igenom
olika utvärderingsfaser som i princip tillhandahåller samlingen av bevis till stöd för
lärande mes erkännande.

www.erifo.it

www.fygconsultores.com

www.foyle.eu

FOXPOPULI
www.foxpopuli.org

UnitelmaSapienza
www.unitelmasapienza.it

FPEI

www.fpei.mt

Vi ber företagare som agerar på
området av handel och tjänster med
avseende på EntreComp-ramverket

bit cz training
www.bitcz.cz

Vi deltar i gruppdiskussioner med entreprenörer, professionella offentliga och
privata arbetsförmedlingar, vuxna lärare/utbildare, arbetslösa vuxna och
arbetssökande

Danmar Computers
www.danmar-computers.com.pl

INTERVJUER MED ENTREPRENÖRER
ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ VÅR YOUTUBE-KANAL:

www.youtube.com/channel/UCyk5WgZo1BoyhfMVjWSukfw

www.facebook.com/coral.erasmusproject

www.coral.erasmus.site

www.twitter.com/coralproject2

