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PROIECTUL

Proiectul e-Chance 2.0 pentru Femeile Antreprenor
promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor
tehnologiile bazate pe aplicaţii web 2.0 şi tehnologii
precum wiki-uri, blog-uri, reţele sociale, sursă deschisă,
deschis, partajarea de fişiere, munca în colaborare, etc.

vizează
folosind
asociate
conţinut

Femeile Antreprenor este asociat cu unele sincope precum lipsa
informaţiilor, a contactelor şi a accesului la networking precum şi
cu slaba şi inflexibila ofertă de facilităţi pentru îngrijirea copiilor
şi dificultăţile în îmbinarea obligaţiilor de afaceri şi a celor de
familie. Flexibilitatea utilizării tehnologiilor bazate pe aplicaţii
web 2.0 poate ajuta la eliminarea acestor sincope şi poate
îmbunătăţi mediul antreprenorial pentru femei.
Pentru informaţii suplimentare: www.echance2.eu

INSTRUMENTUL DE
FORMARE

Instrumentul de formare E-Chance 2.0 pentru Femeile
Antreprenor este principalul rezultat al proiectului. Se adresează
femeilor întreprinzător şi altor actori cheie în privinţa activităţii
antreprenoriale iar utilizarea instrumentelor 2.0 intensifică
această activitate. Instrumentul de formare este disponibil în 6
limbi şi inculde o varietate de resurse şi conţinuturi de învăţare
precum:
• module de formare referitoare la domenii antreprenoriale
cheie (demarare, management, comunicare, marketing,
networking) şi la utilizarea instrumentelor Web 2.0 pentru
a le îmbunătăţi.
• exerciţii practice şi resurse directe pentru a exploata
instrumentele Web 2.0
• forumuri de discuţii pentru a interacţiona cu alţi participanţi
şi cursanţi
• un manual instructiv care include studii de caz
Pentru informaţii suplimentare: www.e-chance2.eu

TESTAREA
INSTRUMENTULUI
E-CHANCE 2.0

Instrumentul E-Chance 2.0 pentru Femeile Antreprenor va fi testat
de membri ţintă şi experţi din toate ţările partenere. Se vor
susţine seminarii şi sesiuni de pregătire între aprilie 2011 şi iunie
2011 permiţând participanţilor să afle mai multe despre proiect şi
despre instrumentul de formare.
Feedback-ul participanţilor va fi folosit pentru a îmbunătăţi
instrumentul de formare.
Dacă sunteţi interesată de acest proiect şi de instrumentul de
formare, vă rugăm să contactaţi persoana responabilă din ţara dvs.

