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Verktyget för 
självbedömning av 
CORAL 
Partners har slutfört CORAL 
självbedömningsverktyg som hjälper 
långsiktiga arbetslösa vuxna att 
självbedöma och sätta inlärningsmål. Det 
gör det möjligt att identifiera 
utbildningsmöjligheter inom de tre 
områdena i EntreComp-ramverket:  Idéer 
och möjligheter, resurser och handling. 
Självutvärderingsverktyget testas för 
närvarande med 40 deltagare. 

 

Start-up Academy 
MOOC:  Pågående    
arbete. 
 
Partners arbetar med utvecklingen av 
Start-up Academy MOOC som kommer 
att finnas tillgänglig på alla partnerspråk 
på Unitelma-plattformen. MOOC 
kommer att ha en varaktighet på 9 
timmar och kommer att struktureras på 
tre olika nivåer: Mellanliggande, övre 
mellanliggande och avancerad. Varje nivå 
kommer att bestå av tre olika moduler: 
Idéer och möjligheter, resurser och 
handling och varje modul kommer att 
bestå av en uppsättning av 15-minuters 
föreläsningar 

 

 

 

CORAl TRÄNING ACTIVITIY 
På grund av den försämrade situationen som 
orsakats av utbrottet av COVID-19, utan något i 
sikte, har konsortiet organiserat en online-
utbildningsaktivitet. Aktiviteten hölls online från 
den 2 till den 6 november 2020. De italienska 
partnerna (ERIFO och UNITELMA) utbildade 
deltagarna i hur man använder Entrecomp-
ramverket för att utforma en framgångsrik 
entreprenöriell kompetensutvecklingsväg. 

 
 

KOMMANDEN EVENEMANG 
Partnerna kommer att träffas igen online den 
19januari 2021 och kommer att diskutera statusen för 
projektverksamheten och planera följande 

transnationella projektmöte som kommer att 
hållas online och organiseras av FPEI. 
 
 
 
"Europeiska   kommissionens  stöd för  
framställningen      av  denna     publikation  utgör  inte  
ett  godkännande av innehållet som endast 
återspeglar upphovsmännens åsikter,  och  
kommissionen kan inte hållas ansvarigför 
någonanvändning   som kan göras  av 
informationen i  den." 

 
 
 

 

SAMORDNARE FÖR 
NYHETSBREV 

Foxpopuli,  Sverige 

www.foxpopuli.org 

 
partnerskap 

FyG Consultants, 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  

 
KORALLER!  
 
YouTube Channel  Korallprojekt 
Projektwebbplats www.coral.erasmus.site  
Facebook-sida  CORAl Facebook
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