Cílové skupiny
Výsledky projektu MNEMOS a učební
texty jsou určeny všem zájemcům o
problematiku kulturního bohatství
podniků.
Hlavní cílové skupiny:
- podnikatelé a manažeři malých a
středních podniků v řemeslné výrobě;

Kvalita a inovace
v odborném vzdělávání v
oblasti kulturního bohatství
podniků

- technici/poradci malých a středních
podniků (IT & marketing);
- asociace a sdružení malých a
středních podniků;
- pedagogové vysokých škol;
- všechny organizace poskytující
odborné vzdělávání.

Další informace naleznete na:
www.enterpriseculturalheritage.org
info@enterpriseculturalheritage.org
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Projekt

MNEMOS – Kvalita a inovace v odborném
vzdělávání v oblasti kulturního bohatství
podniků – je nový projekt zaměřený na
aktuálně se rozvíjející oblast využití kulturního
bohatství podniků. Projekt je realizovaný s
finanční podporou Evropské komise v rámci
programu Leonardo da Vinci.

Cíle
MNEMOS chce podpořit malé a střední
podniky, které mají bohatou kulturní minulost
a pomoci jim:
- rozpoznat a strategicky zhodnotit jejich
kulturní bohatství;

- zvýšit kreativitu a zlepšit
konkurenceschopnost výroby;

Výsledky

Učební texty

Hlavní výsledky projektu MNEMOS budou:

Vzdělávací moduly a materiály pro oblast
kulturního bohatství podniku:

- průvodce metodologií managementu v
oblasti podnikového kulturního bohatství v
malých a středních podnicích;

- E-learningový vzdělávací program
zaměřený na management kulturního
bohatství podniků;

- základní texty, zpracované s využitím dosud
publikovaných informací a materiálů;

- pokročilejší učební texty, zpracované na
základě provedené analýzy potřeb.

Doplňující materiály:

- metodika ověření vzdělávání v
managementu kulturního bohatství podniku;

- zajimavé případy využití kulturního bohatství,
případové studie, scénáře;

- vytvoření prostředí otevřeného pro všechny
zájemce o problematiku kulturního bohatství
podniků;

- doporučená literatura;

- testy a nástroje pro vlastní hodnocení.
- připravit inovativní odborné vzdělávání.

- webové stránky poskytující informace o
projektu a dosažených výsledcích, které
budou všem volně přístupné.

