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Möt  
LAGET! 

Första intellektuella 
Output är klar och finns 
på YouTube & 
webbplats. 
Den första intellektuella produktionen av 
CORALCORAL-projektet innehåller videor 
av framgångsrika  entreprenörer  från 
Storbritannien, Frankrike, Polen, 
Spanien, Italien (2x), Malta, Tjeckien och  
Sverige.   I videorna presenterar 
entreprenörerna sina livsberättelser och 
sin karriärutveckling, och beskriver de 
viktigaste färdigheter man behöver för 
att lyckas med entreprenörskap. 
CORALTOOL (självbedömningsverktyg) är 
huvudutfallet av IO1. det är ett viktigt 
steg att hitta vad EntreComp färdigheter  
vuxenstuderat  saknas för att kunna 
utforma innehållet i IO2 utifrån deras 
behov. Vi kommer att behöva engagera 
de arbetslösa vuxna / deltagarna att göra 
självbedömningstestet. 

 

Arbetet med  den  
andra  intellektuella 
produktionen pågår.   
 
Intellektuella produktionen IO 2 är 
sammansatt av IO2.1 planering och 
innehållsutveckling av Start-up Academy 
MOOC; IO2.2 design och utveckling av 
plattformen; IO2.3 utformning och 
utveckling av riktlinjer för ledning av 
laboratorier på företagarförmåga. 

Projektgruppen förbereder moduler med 
träningsinnehåll för varje färdighet. 

CORONA VIRUS 
Covid-19 coronavirus har hittills haft en förödande 
effekt på projektet. En helt ny strategi måste 
genomföras. Projektgruppen sammanfattade mål 
som nåtts så här långt och diskuterade framtida 
steg. Projektaktiviteterna ska anpassas och dessa 
steg diskuterades i ett ZOOM-möte den 11 maj 
2020. Ett nytt GANTT-schema skapades med en ny 
plan för en 3 månaders avstängning: augusti – 
oktober 2020 och besluten fattades för att fungera 
enligt den nya tidslinjen. 

 

 
 

KOMMANDE HÄNDELSER 
EAWS workshop händelser 
Projektgruppen planerade workshopeventen för 
maj-november 2020. De kan hållas online eller som 
en riktig verkstad. 
Coratool självbedömning kommer att testas för 

att underlätta identifiering av individuella 

kunskapsluckor, särskilt för potentiella 
entreprenörsidéer med tanke på den nuvarande 
efterfrågan på marknaden. 
Gemensamt personalmöte C1 beräknas äga rum i 
Rom i december 2020  
2:a  transnationella mötet i Malta i januari 2021 
  
 
 

 "Europeiska kommissionens  stöd till  
framställningen  av denna     publikation  utgör 

inte ett godkännande  av  det  innehåll som 

återspeglar författarnas synpunkter   endast, 
och kommissionen kan  inte hållas  ansvarigförall 

användning  som  kan  göras  av  informationen  
däri." 

 
 
SAMORDNAELLER  
NYHETSBREV 

Foxpopuli,  Www.foxpopuli.org 

www.foxpopuli.org 

 
Partnerskap 

FyG Consultores, Spanien 

www.fygconsult.com 
 
Danmar Computers, Polen  
www.danmar-computers.com.pl 
 
Foyle International, Storbritannien 
www.foyle.eu 
 
ERIFO, Italien 
www.erifo.it 

 
ALFMED, Frankrike 
www.alfmed.fr 
 
FPEI, Malta 
 www.fpei.mt 
 
BIT CZ, Tjeckien 

www.bitcz.cz 
 
Unitelma Sapienza,  
Italien www.unitelmasapienza.it KOLLA 
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 CORAL!  
 
YouTube-kanal  Coral Projekt 
Projekt Webbplats www.coral.erasmus.site  

 Facebook-sida  
www.facebook.com/coral.erasmusproject Twitter 
 sida  www.twitter.com/coralproject2
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