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Spustenie implementácie projektu „Bridging the Gap“

V dňoch 8. a 9.novembra 2018 sa uskutočnilo v španielskej Malage úvodné pracovné stretnutie
projektových partnerov zo 6 krajín EÚ (UK, Španielsko, Taliansko, Poľsko, Grécko a Slovensko).
Projekt je financovaný Európskou úniou, cez program Erasmus+. Projekt má cieľ podporovať
podnikateľské zručnosti tvorivých mladých ľudí, ktorí potrebujú vstúpiť a byť úspešný na trhu práce.
Celkovým cieľom je posilniť profesionálny profil a profesionálny rozvoj Mentorov kreatívnych
podnikov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Dalo by sa povedať, že projekt sa
snaží o vytvorenie mosta medzi svetom kreatívneho sektora a svetom podnikania prostredníctvom
posilnenia postavenia mentorov pre kreatívnych podnikateľov.
Profesionáli, ktorí pôsobia v rámci oblasti kreatívneho priemyslu, majú široké spektrum poznatkov,
odbornú prípravu a zručnosti. V rámci projektu budú mať prístup k množstvu nových a inovatívnych
zdrojov vzdelávania, nástrojov a materiálov zameraných na vlastné vzdelávanie prispôsobených ich
potrebám, ktoré im umožnia rozvíjať ich zručnosti a prax.
Strategické partnerstvo projektu, sa zameriava na priority v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
pre profesijný rozvoj učiteľov odborného vzdelávania, školiteľov a mentorov so zameraním na rozvoj
efektívnej digitálnej, inovatívne a otvorené vzdelanie a pedagogiky.
Cieľom projektu je rozvíjať:
• Profesionálny profil a kompetenčné štandardy pre úlohu kreatívneho podnikového mentora
• Výsledky vzdelávania a modulárne osnovy zosúladené s európskym kvalifikačným rámcom (EQF) na
podporu profesionálneho rozvoja mentorov kreatívnych podnikov;
• Sieťový plán nástrojov pre nadnárodnú komunikáciu na podporu rastu komunity praxe mentorov
kreatívneho priemyslu
• Kompendium o skúsenostiach s používateľmi, ktoré dokumentujú skúsenostné vzdelávanie, ktoré
sprístupní kontext a prax projektu širokému publiku
• Otvorený vzdelávací zdroj (OER), ktorý sprístupňuje všetky učebné materiály a zdroje on-line
• Príručku pre učiteľov a školiteľov pre mentora kreatívneho priemyslu

Viac o projekte sa dozviete: BridgingTheGap
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