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POZNAJ NAS! 

Narzędzie samoceny 
CORAL 
Partnerzy sfinalizowali narzędzie do 
samooceny CORAL, które pomaga 
bezrobotnym dorosłym w dokonywaniu 
samooceny i wyznaczaniu celów uczenia 
się. Pozwala również na identyfikację 
możliwości szkoleniowych w trzech 
obszarach ram kompetencji EntreComp: 
Pomysły i możliwości, Zasoby i Działania. 
Narzędzie samooceny jest obecnie 
testowane z udziałem 40 uczestników. 

 

Trwają prace nad 
Akademią Start-up 
online (MOOC) 
Partnerzy pracują nad rozwojem 
Akademii Start-up online w postaci 
platformy MOOC. Rezultat będzie 
dostępny we wszystkich językach 
partnerskich na platformie włoskiego 
Partnera Unitelma. Kurs dostępny 
poprzez platformę to ok. 9 godzin nauki 
w podziale na trzy poziomy: mniej 
zaawansowany, średniozaawansowany i 
zaawansowany. Każdy poziom będzie się 
składał z trzech różnych modułów: 
Pomysły i możliwości, Zasoby i Działania, 
a każdy moduł będzie składał się z 
zestawu 15-minutowych wykładów. 

 

 

 

 

 

Szkolenie CORAL online  
W związku z pogarszającą się sytuacją 
spowodowaną pandemią COVID-19, której końca 
nie widać, Konsorcjum zorganizowało szkolenie 
online. W okresie od 2 do 6 listopada 2020 r. 
Włoscy partnerzy (ERIFO i UNITELMA) przeszkolili 
uczestników w zakresie ram kompetencji 
EntreComp do zaprojektowania udanej ścieżki 
rozwoju przedsiębiorczości. 

 
 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 
Partnerzy spotkają się ponownie online 
19 stycznia 2021 r. i omówią stan działań 
w ramach projektu oraz zaplanują 
kolejne międzynarodowe spotkanie 
projektowe, które odbędzie się online i 
zostanie zorganizowane przez Partnera 
FPEI.  
 
“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.” 
 

 
 

 
 

 

Foxpopuli, Sweden 

www.foxpopuli.org  

 
PARTNERSHIP 

FyG Consultores, Spain 

www.fygconsult.com 
 
Danmar Computers, Poland  
www.danmar-computers.com.pl  
 
Foyle International, UK 
www.foyle.eu  
 
ERIFO, Italy 
www.erifo.it  

 
ALFMED, France 
www.alfmed.fr 
 
FPEI, Malta 
 www.fpei.mt  
 
BIT CZ, Czech Republic 

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

 
BĄDŻ NA 
BIEŻĄCO! 
 
Kanał YouTube Coral Project 
Strona internetowa www.coral.erasmus.site  
Facebook  CORAl Facebook 
Twitter www.twitter.com/coralproject2
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