Praktická prezentácia výstupov projektu EcoSystemApp - "Virtual Learning Environment
for Entrepreneurship Educators“
V Bratislave 21.8.2017
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) zorganizovala dňa 17. 8. 2017 vo svojich
priestoroch praktickú prezentáciu výstupov projektu EcoSystemApp: Systémový prístup k
podnikateľskému vzdelávaniu.
RRA SP predstavila virtuálne vzdelávacie prostredie (Virtual Learning Environment), na ktorého
vytvorení sa v spolupráci s partnermi z Veľkej Británie, Belgicka, Španielska, Talianska, Grécka a
Macedónska spolupodieľala. Virtuálne vzdelávacie prostredie www.ecosystemapp.net pozostáva z:
 komplexného online vzdelávacieho programu a elektronickej príručky,
 sprievodcu inšpiratívnymi príkladmi dobrej praxe – 29 príkladov zo 7 krajín (Peer-to-Peer
Learning Guide for Entrepreneurship Educators),
 sprievodcu tvorbou virtuálneho výmenného programu: vzdelávateľ-podnikateľ (Virtual
Exchange Guidance: Entrepreneurs and Educators),
 štruktúrovanej knižnice prístupov a metodík na výučbu podnikateľských kompetencií podľa
európskeho rámca EntreComp (Resource Center),
 online komunity Entrepreneurship Education Hub – EcoSystemApp na portáli LinkedIn
Prezentácie sa zúčastnili zástupcovia zainteresovaných strán – vzdelávatelia z rôznych sektorov, či už
zo stredoškolského odborného prostredia, vysokoškolského prostredia, ako aj zástupcovia štátnej
správy z oblasti zamestnanosti a regionálneho rozvoja, ale aj zástupcovia podnikateľského
inkubátora, či koordinátor podpory odborného vzdelávania zo Slovenskej živnostenskej komory a aj
zástupkyňa slovenskej Národnej Agentúry Erasmus+.
Účastníkov odprezentované výsledky zaujali, najmä praktická prezentácia komplexného
vzdelávacieho programu pozostávajúceho s navzájom prepojených modulov (kurzov). Tieto pomôžu
školiteľom a podnikateľom lepšie porozumieť podnikateľskému vzdelávaniu v súvislosti s európskym
rámcom EntreComp1 a ponúkajú konkrétne postupy, cvičenia, plány hodín a rôzne zdroje, ktoré môžu
bezplatne využívať. Sú dostupné v jazykoch projektového partnerstva.
V rámci diskusie na záver programu sa všetci zúčastnení zhodli na potrebe ďalšieho šírenia a najmä
využívania vytvorených vzdelávacích materiálov a tiež vyjadrili ochotu sa na takejto činnosti
spolupodieľať. Výsledky projektu môžu byť vzhľadom na ich praktickosť a tiež viacjazyčnosť využívané
v rôznych vzdelávacích ale aj geografických kontextoch.
Budeme veľmi radi, ak platformu www.ecosystemapp.net navštívite aj Vy a veríme, že tam nájdete
užitočné informácie a materiály aj pre Vás.
1

EntreComp: the Entrepreneuship Competence Framework – podrobnejšie informácie o rámci dostupné na
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp
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