Partnerstvo
CONFINDUSTRIA PALERMO

Partnerstvo je sestavljeno iz 7 organizacij, ki
prihajajo iz 4 držav Evropske unije – iz Italije,
Finske, Slovenije in Španije:










Confindustria Palermo (ITA); vodilni partner
Speha Fresia, Center za delovno
usposabljanje in izobraževanje s sedežem v
Rimu, akreditiran v deželah Lacij in Sicilija
(ITA)
Inštitut Nacionalnega raziskovalnega sveta
Italije za izobraževalne tehnologije - CNR
(ITA);
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
(SLO);
Espoo Center za izobraževanje in
usposabljanje Omnia (FIN);
IES MURILLO - Center za srednješolsko
izobraževanje (ESP);
IES FEDERICO MAYOR ZARAGOZA - Center
za srednješolsko izobraževanje (ESP).

TRAJANJE PROJEKTA: OD OKTOBRA 2011 DO SEPTEMBRA

Información del producto o
servicio

I can ... I cannot ... I go! REV. 2

Transfer of Innovation Project: “Posso, Non Posso,
Vado! Rev.2”
Ref: 2011-1-IT1-LEO05-01928 CUP G72F11000080006

2013
Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropske komisije.
Sporočilo odraža izključno stališča avtorjev, zato Komisija ne
prevzema odgovornosti za uporabo informacij, ki jih
sporočilo vsebuje.

Dodatne informacije:
pnpv@itd.cnr.it
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CILJI

Projekt

je

namenjen

spodbujanju

podjetništva med mladimi s posebnim
poudarkom

na

ustanavljanju

malih

podjetij, zadrug in socialnih podjetji.
Podjetništvo
spodbujali

med
s

mladimi
pomočjo

bomo
prenosa

izobraževalnih orodij, ki smo jih razvili v
okviru dveh projektov: "I can...I cannot...I
go!" in "Mladi podjetniki".
Orodji bomo tehnološko prilagodili in
oblikovali

nov

skupen

model

za

usposabljanje in za pridobivanje osnovnih
podjetniških znanj.

V okviru projekta bomo razvili novo spletno

Ciljna skupina

platformo, ki bo vsebovala tako aplikacijo

BENEFICIARI

“Mladi podjetnik” kot tudi orodje “I can...I
cannot...I go!”. Mladi bodo na novi spletni
platformi vadili s pomočjo igre "PNPV Serious
Game". Namen igre, ki vključuje

vsebinsko

pomoč in pridobivanje podjetniških znanj, je
ustanoviti in voditi podjetje (turistično naselje).

Ciljna skupina so dijaki srednjih tehničnih šol in
odrasli s podjetniško idejo, ki jo bodo lahko razvili
v okviru različnih usposabljanj. Izvedli bomo tudi
izobraževanje za učitelje, ki bodo vodili delavnice
"PNPV Serious Game".

