THE PROJECT IN BRIEF

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

Within the framework of E-Chance for Women Entrepreneurship
2.0 project we aim at the inclusion of women entrepreneurs into
knowledge society: attending new ICT developments, practices and
current entrepreneur needs, as well as personal development and
competences for life (as creativity and innovation).

Projekta „E-Chance 2.0 sievietēm uzņēmējām” ietvaros esam
iecerējuši sekmēt sieviešu-uzņēmēju iekļaušanu zināšanu sabiedrībā.
Mēs aicināsim sievietes piedalīties pasākumos, kuros informē par
jaunām attīstībām, praksi un pašreizējām uzņēmēju vajadzībām
informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā, kā arī par
personiskās pilnveidošanās un dzīves prasmju jautājumiem,
tādiem kāradošums un inovētprasmes.

The final outcome of the project will be a training platform based
on web 2.0, combining elements of formal and informal training
and creating blended e-learning environments that provides to
women entrepreneurs with a set of basic skills and capacities
regarding the web 2.0.

OBJECTIVES
The project E-Chance 2.0 for Women Entrepreneurship aims at
promoting the entrepreneurship between women using the
technologies bases on web 2.0.
Thus, the project E- Chance 2.0 for Women Entrepreneurship aims to:
Foster entrepreneurial mindset on women.
Provide with the access to training and to improve women
skills and qualifications regarding the use of technologies based
on web 2.0.
Promote innovation and creativity among women collective.
Improve the self-employability of women.
Project activities are addressed to the fulfilment of the following
specific objectives:
To analyse the training needs of women entrepreneurs regarding to the uses of web 2.0 technologies,
To analyse and transfer the outcomes of the previous E-Chance
project,
To adapt and update the training contents according to the
needs detected during the analysis stage,
To elaborate a pilot version of the E-Chance 2.0 training tool
(e-learning training platform) to be tested in all partner countries,
To elaborate E-Chance 2.0 training tool (e-learning platform)
aiming at promoting the entrepreneurial mindset on women,
improving the personal skills and fostering the capacities regarding to knowledge society.
The project started in October 2009 and ends in September 2011.

Projekta gaitā tiks izstrādāta uz Web 2.0 balstīta mācību platforma,
apvienojot formālu un neformālu apmācību, un, radot jauktu
e-apmācību vidi, kas nodrošina sievietes- uzņēmējas ar Web 2.0
nepieciešamajām pamatprasmēm unspējām.
Mērķi
Projekta „E-Chance 2.0 sievietēm uzņēmējām” nolūks ir sekmēt
sieviešu uzņēmējdarbību, izmantojot Web 2.0 balstītas tehnoloģijas.
Tādējādi, projekta „E-Chance 2.0 sievietēm uzņēmējām”mērķi ir:

veicināt sievietēs ar uzņēmējdarbību saistītu domāšanu,
sniegt sievietēm pieeju mācībām un uzlabot sieviešu prasmes
un kvalifikāciju, izmantojot Web 2.0 balstītas tehnoloģijas,
sekmēt inovācijas un radošumu sieviešu kolektīvā,
paaugstināt sieviešu pašnodarbinātības līmeni.
Projekta aktivitātes ir veidotas, lai sasniegtu šādus, konkrētus
mērķus:
analizēt sieviešu-uzņēmēju mācību vajadzības, kas ir saistītas
ar Web 2.0 tehnoloģiju izmantošanu,
iepriekšējā projekta „E-Chance” rezultātu analīze un pārnese,
mācību satura piemērošana un atjaunošana, atbilstoši
analīzes fāzē identificētajām vajadzībām,
izveidot E-Chance 2.0 mācību rīka (e-mācīšanās mācību
platforma) pilotversiju, ko pārbaudītu visās projekta partneru
valstīs,
izveidot E-Chance 2.0 mācību rīku (e-mācīšanās platforma),
kura mērķis ir veicināt sieviešu pozitīvu attieksmi pret
uzņēmējdarbību. To ir iecerēts panākt uzlabojot sieviešu
personīgās prasmes un pilnveidojot zināšanu sabiedrības
sniegtās iespējas.
Projektu aizsāka 2009. gada oktobrī, un to pabeigs 2011. gada
septembrī. Projektā piedalās astoņi partneri no piecām dažādām ES
dalībvalstīm. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija–Mūžizglītības
programmas ietvaros. Publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un
Eiropas Komisija nekādā veidā nav atbildīga par publikācijā
paustās informācijas izmantošanu.
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