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PROJEKTS

E-Chance 2.0 Sieviešu Uzņēmējdarbībai projekta mērķis ir
sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana, izmantojot tehnoloģijas,
kas balstītas uz web 2.0 aplikācijām un netieši saistītajām
tehnoloģijām, kā piemēram wiki, blogiem, sociālajiem tīkliem,
atvērtajiem kodiem, atvērtajiem saturiem, failu koplietošanu,
kolektīvu materiālu veidošanu utt.
Ar sieviešu uzņēmējdarbību saistītas tādas problēmas kā
informācijas, kontaktu un kontaktu dibināšanas iespēju trūkums,
kā arī nepietiekams un neelastīgs bērnu aprūpes pakalpojumu
piedāvājums, un grūtības, apvienojot biznesa un ģimenes
pienākumus. Uz web 2.0 bāzēto tehnoloģiju pielietojuma
elastīgums var palīdzēt atrisināt šīs problēmas un uzlabot sieviešu
uzņēmējdarbības vidi.
Vairāk informācijas: www.echance2.eu

MĀCĪBU
LĪDZEKLIS

La herramienta de formación de E-Chance 2.0 para Mujeres
Emprendedoras es el principal resultado del proyecto. Está dirigida
a mujeres emprendedoras y otros actores clave relacionados tanto
con la actividad emprendedora como con el uso de las herramientas
2.0 para mejorar su actividad. La herramienta de formación está
disponible en 6 idiomas incluyendo una variedad de recursos y
contenidos de aprendizaje tales como:
• mācību moduļi, kas saistīti ar galvenajām uzņēmējdarbības
jomām (dibināšana, vadība, komunikācija, mārketings,
kontaktu dibināšana) un to, kā lietot Web 2.0 līdzekļus, lai
uzlabotu to.
• praktiskie uzdevumi un tiešie resursi Web 2.0 līdzekļu
izmantošanai
• diskusiju forumi mijiedarbībai ar citiem dalībniekiem un
studentiem
• iedvesmojoša rokasgrāmata, kas satur situāciju analīzes
Vairāk informācijas: www.e-chance2.eu

LĪDZEKĻA
TESTĒŠANA

E-Chance 2.0 Sieviešu Uzņēmējdarbībai līdzekli pārbaudīs īpaši
atlasīti dalībnieki un eksperti visās sadarbības valstīs. No 2011.
gada aprīlim līdz jūnijam notiks semināri un apmācības, kas ļaus
dalībniekiem vairāk iepazīties ar projektu un mācību līdzekli.
Dalībnieku atsauksmes tiks izmantotas mācību līdzekļa uzlabošanai.
Ja jums ir interese par šo projektu un mācību līdzekli, lūdzu,
kontaktējiet jūsu zemes atbildīgo personu.

