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POZNAJ NAS! 

Pierwszy rezultat 
intelektualny w krótce 
dostępny online 
Pierwszy rezultat projektu CORAL to 
wideo-wywiady z przedsiębiorcami 
z Wielkiej Brytanii, Francji, Polski, 
Hiszpanii, Włoch, Malty, Czech i Szwecji. 
W filmach przedsiębiorcy przedstawiają 
swoje historie oraz drogę do kariery, 
opisując najważniejsze umiejętności 
potrzebne do odniesienia sukcesu 
w przedsiębiorczości. CORATOOL jest 
ważnym krokiem do odkrycia, jakich 
umiejętności EntreComp brakuje 
dorosłym uczącym się, aby móc 
opracować treści szkolenia w oparciu 
o ich potrzeby. Będziemy zachęcać 
bezrobotnych dorosłych / uczestników 
do przystąpienia do testu samooceny ich 
umiejętności. 

 

Trwają prace nad 
drugim rezultatem 
Partnerzy pracują nad strukturą Akademii 
Start-up, szkoleniem typu MOOC, które 
będzie dostępne bezpłatnie na 
platformie włoskiego partnera 
UNITELMA. Szkolenie online będzie 
połączone z laboratoriami 
umożliwiającymi testowanie, które 
zostaną przygotowane przez 
poszczególnych partnerów. Obecnie 
trwają prace nad treściami do modułów 
szkoleniowych, które będą 
skoncentrowane na różnych 
umiejętnościach ENTRECOMP. 

KORONAWIRUS 
Jak dotąd koronawirus COVID-19 wywarł duży 
wpływ na projekt. Należało wdrożyć zupełnie nową 
strategię. Zespół projektowy podsumował cele 
osiągnięte do tej pory i omówił przyszłe kroki. 
Działania w ramach projektu mają zostać 
dostosowane i te kroki zostały omówione na 
spotkaniu ZOOM w dniu 11 maja 2020 r. Powstał 
nowy harmonogram prac z planem 3-miesięcznego 
wydłużenia projektu. Partnerstwo będzie 
kontynuowało prace według nowego 
harmonogramu. 

 
 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 
Partnerstwo zaplanowało organizację warsztatów 
z ekspertami w okresie maj-listopad 2020 r., które 
odbędą się online lub w sposób tradycyjny. 
Narzędzie do samooceny CORATOOL zostanie 
przetestowane. Ułatwi ono identyfikację 
indywidualnych luk w umiejętnościach, 
w szczególności w zakresie przedsiębiorczości, 
biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie rynku. 
Oczekuje się, że szkolenie dla trenerów odbędzie się 
w Rzymie w grudniu br., podczas gdy drugie 
międzynarodowe spotkanie odbędzie się na Malcie 
w styczniu 2021 roku. 
 
 
Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania 
niniejszej publikacji nie oznacza poparcia dla treści, 
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, 
a Komisja nie może być pociągnięta do 
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartych w niej informacji. 
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FyG Consultores, Hiszpania 

www.fygconsult.com 
 
Danmar Computers, Polska  
www.danmar-computers.com.pl  
 
Foyle International, Wl.Brytania 
www.foyle.eu  
 
ERIFO, Włochy 
www.erifo.it  

 
ALFMED, Francja 
KOORDYNATOR 
www.alfmed.fr 
 
FPEI, Malta 
 www.fpei.mt  
 
BIT CZ, Czechy 

www.bitcz.cz  
 
Unitelma Sapienza, Włochy  
www.unitelmasapienza.it  
BĄDŻ NA BIEŻĄCO! 
Kanał YouTube Coral Project 
 
Strona internetowa www.coral.erasmus.site  
 
FB www.facebook.com/coral.erasmusproject  
 
Twitter www.twitter.com/coralproject2

http://www.foxpopuli.org/
http://www.fygconsult.com/
http://www.danmar-computers.com.pl/
http://www.foyle.eu/
http://www.erifo.it/
http://www.alfmed.fr/
http://www.fpei.mt/
http://www.bitcz.cz/
http://www.unitelmasapienza.it/
http://www.youtube.com/channel/UCyk5WgZo1BoyhfMVjWSukfw
http://www.coral.erasmus.site/
http://www.facebook.com/coral.erasmusproject
http://www.twitter.com/coralproject2

