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NOVINKY Z CORALu! 

 

 

 

 

SEZNAMTE 
SE S TÝMEM! 

 
Nástroj sebehodnocení 
CORAL. 
Partneři dokončili nástroj sebehodnocení 
CORAL, který pomáhá dlouhodobě 
nezaměstnaným dospělým k 
sebehodnocení a stanovení vzdělávacích 
cílů. Umožňuje identifikaci vzdělávacích 
potřeb ve třech oblastech evropského 
rámce EntreComp: Nápady a příležitosti, 
Zdroje a Proaktivita. Nástroj 
sebehodnocení je v současné době 
pilotně testován na 40 účastnících. 

 

Start-up Academy 
MOOC: Probíhající 
aktivity. 
 
Partneři pracují na vývoji Start-up 
Academy MOOC, který bude k dispozici 
ve všech jazycích partnerů na platformě 
římské university Unitelma. MOOC bude 
trvat 9 hodin a bude strukturován do tří 
různých úrovní: mírně pokročilá, středně 
pokročilá a pokročilá. Každá úroveň bude 
sestávat ze tří různých modulů: Nápady a 
příležitosti, Zdroje a Proaktivita a každý 
modul bude sestávat ze sady 15 
minutových přednášek. 

 

 

 

 

 

CORAL ŠKOLICÍ AKTIVITY 
Kvůli zhoršené situaci způsobené vypuknutím 
nemoci COVID-19, jejíž konec je v nedohlednu, 
pořádalo Konsorcium vzdělávací aktivitu virtuálně. 
Školení proběhlo online od 2. do 6. listopadu 2020. 
Italští partneři (ERIFO a UNITELMA) proškolili 
účastníky, jak pomocí rámce Entrecomp zvýšit 
kvalifikaci v oblasti podnikatelských kompetencí. . 

 
 

 

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE 
Partneři se opět setkají online 19. ledna 
2021 a budou diskutovat o stavu 
projektových aktivit a naplánují 
následující mezinárodní projektové 
setkání, které se bude konat online a 
bude organizováno FPEI. 
  
 
“ Podpora Evropské komise pro výrobu této 
publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který 
odráží pouze názory autorů a Evropská komise 
nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv použití 
informací obsažených v textu.” 

 
 
 

 

 

KOORDINÁTOR 
ZPRAVODAJE 

Foxpopuli, Švédsko 

www.foxpopuli.org  

 
PARTNEŘI 

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, Česká republika 

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

 
Sledujte kanály 
CORAL! 

YouTube kanál Coral Project 
Webové stránky projektu www.coral.erasmus.site  
Facebooková stránka CORAl Facebook
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