Cilj projekta:
Osrednji cilj projekta je razviti strokovne kompetence v skladu s sodobnimi zahtevami trga dela in
vzpostavitev usposabljanj v določenih partnerskih
institucijah in s tem zagotoviti napredek na področju
medkulturnih in podjetniških kompetenc.

Povzetek projekta:
V stoletju globalizacije igrajo mednarodne povezave
pomembno vlogo za uspeh podjetništva. Številna
podjetja se širijo v mednarodne vode in povečujejo
svoje delovanje z združitvami in prevzemi ter skupnimi podjetji in drugimi oblikami sodelovanja. Ampak kaj taka sodelovanja pomenijo za deležnike?
Kakšne kompetence in znanja so za to potrebna in
kakšne so potrebe? Na ta vprašanja poskuša odgovoriti LEONARDO projekt Unikom.
Osrednji cilj projekta je izboljšati medkulturne in
podjetniške kompetence na področju poklicnega in
nadaljnjega poklicnega izobraževanja.
V okviru UNIKOMA bo vsaka partnerska država
identificirala najpomembnejše dimenzije medkulturnih in podjetniških kompetenc. Na podlagi rezultatov raziskave bodo v partnerskih inštitucijah
vzpostavljeni in testirani ustrezni učni moduli, ki
bodo tudi ustrezno ocenjeni, izboljšani in certificirani. Moduli bodo vključeni v izobraževalne sisteme
sodelujočih inštitucij.

Glavni rezultati projekta bodo podjetniški profili »Requirement profiles« za vsako partnersko državo ter
učni moduli, ki bodo razviti na osnovi identificiranih
značilnosti. Vsi dokumenti in učni načrti bodo združeni v
vodič za mednarodno delujoče podjetnike »Ways for internationally active entrepreneurs« in bodo vključevali
dodatne informacije v obliki kontrolnih seznamov,
priporočil za strokovno poklicno izobraževanje in
možnosti usposabljanja. Poleg omenjenih materialov
je kot rezultat projekta pričakovati tudi dolgoročno
krepitev in spodbujanje podjetniških in medkulturnih
kompetenc. Projekt vzpodbuja tudi razvoj podjetništva,
zato je dodaten pozitiven učinek projekta pričakovati v
večjem številu novo ustanovljenih podjetij.

Glavni koraki:
1. IDENTIFIKACIJA ZNAČILNOSTI IN POTREB
MEDNARODNO DELUJOČIH PODJETNIKOV
Analiza značilnosti mednarodno delujočih podjetnikov
zajema dve področji: mehke veščine in strokovne kompetence. Za identifikacijo značilnosti in potreb mednarodno delujočih podjetnikov v vsaki partnerski državi
bodo uporabljena posebna orodja in metode.
• Značilnosti mehkih veščin
Za identifikacijo značilnosti in potreb mehkih veščin
bo uporabljeno posebno orodje - KODE®X-vprašalnik.
Vprašalnik omogoča razvrstitev 64 mehkih veščin po
lestvici pomembnosti za podjetnike

• Značilnosti strokovnih kompetenc
Skozi razgovore s podjetniki, ki delujejo v mednarodnih vodah, bodo v vsaki državi identificirane
ključne strokovne kompetence. Skozi pogovore
bosta predelani osnovni vprašanji »Kaj mora podjetnik vedeti?« in »Katere strokovne kvalifikacije
mora imeti?«.
Metoda omogoča identifikacijo značilnosti mednarodno delujočih podjetnikov po vključenih državah
ter med državami primerljiv pregled strokovnih
kompetenc in mehkih veščin.

2. RAZVOJ UČNIH ORODIJ
Rezultati analize bodo služili kot osnova za razvoj
učnih orodij - modulov, primernih za poklicno in
nadaljnjo poklicno izobraževanje. Tematsko bodo
orodja razdeljena na podjetniške in medkulturne
kompetence.

3. TESTIRANJE UČNIH MODULOV
Novi moduli bodo preizkušeni na strokovnih
šolah in drugih ustanovah za nadaljnje poklicno
izobraževanje, ocenili pa jih bodo tako udeleženci
kot strokovnjaki iz izbranega področja.
Rezultati evalvacije bodo ponudili nasvete in predloge za izboljšavo modulov, ki bodo vneseni v učni
načrt. Ko bodo moduli optimizirani, bodo certificirani in vključeni v učne programe partnerskih organizacij.
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Projekt je sofinancirala Evropska komisija. Publikacija
odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti
odgovorna za kakršno koli uporabo v njej predstavljenih
informacij.

