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PROJEKT

Projekt e-Chance 2.0 for Women Entrepreneurship je zaměřen na
propagaci podnikáni mezi ženami za použití technologii založených
na aplikacích Web 2.0 a úzce souvisejících technologií jako jsou
wikis, blogy, otevřené zdroje a obsahy, sdílení souboru, etc.
Ženské podnikání je spojeno s několika problémy, jako jsou
nedostatek informací, kontaktu a přístupů k síťování stejně jako
s nepružnou nabídkou zařízení starajících se o děti a potížemi
ve skloubení obchodu a rodinných závazku Pružnost používání
technologií aplikací založených na Web 2.0 muže tyto problémy
pomoci vyřešit a zlepšit tak podnikatelské prostředí pro ženy.
Další informace na www.echance2.eu

ŠKOLÍCÍ
NÁSTROJ(KURZ)

Školící nástroj (kurz) E-Chance 2.0 for Women Entrepreneurship
je hlavním výstupem projektu. Je zaměřen na ženy - podnikatelky
a na další klíčové hráče v podnikatelských aktivitách a na použití
nástrojů Web 2.0 k zlepšení těchto aktivit. Školící nástroj (kurz)
je dostupný v 6 jazycích a obsahuje různé zdroje a učební obsahy
jako jsou:
• školící moduly zabývající se klíčovými podnikatelskými
oblastmi (jak
• začít, management, komunikace, marketing, síťování) a jak
použít
• nástrojů Web 2.0 k jejich vylepšení.
• praktická cvičení a přímé zdroje pro poznání nástrojů Web
2.0
• diskuzní fóra k navázání kontaktu s ostatními účastníky a
studenty
• inspirující příručku včetně případových studií.
Další informace na www.e-chance2.eu

TESTOVÁNÍ
NÁSTROJE(KURZU)
E-CHANCE

Nástroj
(kurz)
projektu
E-Chance
2.0
for
Women
Entrepreneurshipbude testován cílovou skupinou a experty ve
všech partnerskýchzemích. Budou zde vedeny semináře a školení
mezi dubnem ačervnem, které umožní účastníkům dozvědět se víc
o projektu aškolícím nástroji (kurzu).
Zpětná vazba od účastníků
školícíhonástroje (kurzu)

bude

použita

ke

zlepšení

Pokud vás projekt zajímá, prosím kontaktujte odpovědnou osobu
ve vaší zemi.

