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Seznamte se 
s týmem! 

První projektový výstup 
bude brzy k dispozici on-
line 
První intelektuální výstup projektu CORAL 
obsahuje videa úspěšných podnikatelů z 
Velké Británie, Francie, Polska, 
Španělska, Itálie (2x), Malty, České 
republiky a Švédska. Ve videích 
podnikatelé prezentují své životní 
příběhy a kariérní rozvoj a popisují 
nejdůležitější dovednosti, které člověk 
potřebuje k úspěchu v podnikání. 
CORATOOL je důležitým krokem k 
nalezení toho, které dovednosti podle 
evropského rámce EntreComp   dospělým 
studentům chybí, abychom mohli 
navrhnout obsah IO2 na základě jejich 
potřeb. Nezaměstnaní dospělí budou mít 
také možnost využít online test 
sebehodnocení, aby zjistili úroveň svých 
podnikatelských dovedností. 

 

Práce na druhém 
projektovém výstupu  
probíhají 
 
Partneři v současné době pracují na 
návrhu IO" Start-up Academy, MOOC, 
který bude přístupný zdarma na 
platformě UNITELMA; partneři projektu 
navrhnou podpůrné vzdělávací aktivity a 
didaktické metody k online školení, jehož 
obsahové moduly pro každou dovednost 
evropského rámce ENTRECOMP se právě 
připravují. 

Koronavirus 
COVID-19 má bohužel negativní dopad na průběh 
projektu. Bylo nutné nalézt zcela novou strategii 
projektového řízení. Projektový tým shrnul 
dosažené cíle a prodiskutoval budoucí kroky. 
Aktivity projetu bylo potřeba upravit a tyto kroky 
byly projednány na zasedání ZOOM dne 11.5.2020. 
Byl vytvořen nový harmonogram a schváleno 
3měsíční prodloužení projektu. 

 

 
 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI 
Akce workshopu EAWS 
Projektový tým naplánoval diskusní workshopy na 
květen-listopad 2020, které mohou být realizovány 
online či prezenčně s osobní účastí cílových skupin. 

Sebehodnotící online nástroj CORATOOL 
umožní zájemcům identifikaci nedostatků v jejich 
dovednostech, zejména pokud jde o potenciální 
podnikatelské nápady s ohledem na současnou 
tržní poptávku. 
Očekává se, že společná vzdělávací aktivita 
partnerství C1 se bude konat v Římě v prosinci 2020 
a 2.mezinárodní partnerské setkání je na leden 
2021 plánováno na Maltě. 
  
 
"Tento projekt byl realizován za finanční podpory 
Evropské unie. Za obsah publikací(sdělení) 
odpovídá výlučně autor. Publikace(sdělení) 
nereprezentují názory Evropské komise a ta 
neodpovídá za použití, jež jsou jejím obsahem."     
 

Partneři  
 

Foxpopuli,  Švédsko 

www.foxpopuli.org 

 
FyG Consultores, Španělsko 

www.fygconsult.com 
 
Danmar Computers, Polsko  
www.danmar-computers.com.pl 
 
Foyle International, VB 
www.foyle.eu 
 
ERIFO, Itálie 
www.erifo.it 

 
ALFMED, Francie 
www.alfmed.fr 
 
FPEI, Malta 
 www.fpei.mt 
 
bit cz training, Česká republika 

www.bitcz.cz 
 
Unitelma Sapienza, Itálie  
www.unitelmasapienza.it  

  
YouTube kanál Coral projektu 
Webová stránka projektu 
 www.coral.erasmus.site  
 Facebook stránka  
www.facebook.com/coral.erasmusproject  
 Twitter 
  www.twitter.com/coralproject2 
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