Proč se účastnit
Výhody pro malé firmy a jejich zaměstnance
Co firmy chtějí
•
•
•
•
•
•
•

Zvýšit zisk, aby byly více konkurenceschopné a produktivní
Zvýšit schopnosti svých zaměstnanců
Snížit své rozpočty na vzdělávání
Poskytnout vzdělávání “just in time”
Zachovat kontinuitu s firmou během vzdělávání
Odstranit nutnost nepřítomnosti na pracovišti
Přinést rychlou nápravu mezer v kvalifikaci nebo nedostatcích
Co

•
•
•
•

poskytuje:

Zjišťuje skutečné (kritické) potřeby pro dosažení podnikatelského cíle
Měří výsledek tréninku oproti výkonnosti firmy.
Umožňuje snadné pochopení výsledků jak pro firmu tak pro její
zaměstnance.
Tréninková řešení jsou ušitá na míru pro potřeby firmy.

splňuje potřeby odborného vzdělávání pro malé
firmy a jejich zaměstnance.
•

Potřeby vzdělávání úzce souvisí s potřebami firmy tak, jak je definují
majitelé nebo manažeři.

•

Uznává a přijímá ústřední roli neformálního vzdělávání uvnitř firemního
prostředí v malých firmách.

•

souhlasí, že pokusy o zvýšení úrovně formálních, národně
akreditovaných kvalifikací u zaměstnanců malých firem mohou být
efektivní pouze tehdy, když staví na neformální výukové základně v
prostředí firmy.

•

Vzdělávání je nejlépe umožněno prostřednictvím malých modulů,
konstruovaných jako samostatné prvky, kde stačí, aby se zaměstnanci
vzdálili od svých normálních pracovních úkolů na co možná nejkratší
dobu.

Jak projekt funguje
“Boost” vyvíjí softwarovou platformu pro využití v mikropodnicích.
Pomocí této platformy mohou pracovníci firmy rozvíjet své kapacity a
schopnosti a pomoci sobě i firmě k větší produktivitě a schopnosti
konkurovat.
Tato platforma je neformální vzdělávací nástroj, který se dá použit
kdykoli má zaměstnanec ve firmě volný nebo ušetřený čas.Výukové
prostředí se dá snadno přizpůsobit podle potřeb každého
zaměstnance.
Potřebné kurzy budou do platformy vloženy prostřednictvím
koordinátora (partnera projektu) za účelem splnění základních
kritických potřeb firmy.
Proces výuky je možno pravidelně sledovat pomocí jednoduchých
grafických vyobrazení, znázorňujících pokrok jak pro majitele nebo
manažera firmy, tak pro zaměstnance takovým způsobem, aby viděli
jak se jejich výuka projevila na zlepšení podnikatelské výkonnosti.
Na tomto projektu se bude podílet vice než 60 mikro a malých podniků
z 5 zemí Evropské unie a 120 zaměstnanců, kteří zdarma projdou
výukou.
Projekt “Boost” je evropský projekt, který patří do Programu
celoživotního vzdělávání. Projekt je vyvíjen v rámci partnerství v
Německu, Velké Británii, Francii, České republice a Řecku.

