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Endurance

ENDURANCE ще разработи иновативни
решения за обучение и инструменти за
подобряване и развитие на
предприемаческото образование и
обучение в екосистемата на ПОО (IVET,
висше ПОО и продължаващо образование
и обучение по висше образование,
обучение на възрастни и продължаващо
обучение) чрез използване, по иновативен
и оперативен начин, на връзките между
спорта и предприемачеството. Освен да
информира заинтересованите страни и
целевите групи, ENDURANCE ще ги
оборудва с материални инструменти,
заедно с насоки за възприемане.
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Контакти 

Партньори



Партньорите ще извършат цялостно
картографиране и инвентаризация на
динамиката на спорта и предприемачеството в
участващите държави.
Те ще се съсредоточат върху:

- определяне на общите атрибути на тези
домейни и изследване на техните прилики,
- идентифициране на най-добри практики /
казуси при свързване на спорта и
предприемачеството за устойчива кариера,
- проучване и систематизиране на пътеки от
спорт към бизнес,
- идентифициране на отделни примери и
истории за успех,
- определяне на предприемачеството като
вариант за кариера със спорт и неговите
предимства и недостатъци,
- идентифициране на пропуски в обучението
по предприемачество за (бъдещи) спортисти
и студенти по спорт.

О3 е основният резултат от проект ENDURANCE:
състои се от 8 курса за подобряване и
усъвършенстване на образованието и
обучението по предприемачество в цялата
екосистема на ПОО (професионално
образование и обучение, висше и
продължаващо образование и обучение във
ВУЗ, обучение за възрастни и продължаващо
обучение) чрез използване по иновативен и
оперативен начин на връзките между спорта и
предприемачеството, за да им се представят
уменията и компетенциите, определени в О2 (56
учебни пособия, модули за обучение).

Всеки обучителен курс ENDURANCE съдържа:
онлайн учебно пособие; онлайн аудио плейър;
.ppt, .pdf и .docx за изтегляне; тест за самооценка;
образователен игрови модул; видеоклип с
тийзър и др.

Курсовете за обучение, предлагани на EN- ES- FI-
ITA- HR - SK -BG, са:
- Управление и Лидерство
- Основи на управлението на проекти за
мотивирани спортни предприемачи
- маркетинг
- Дигитални Умения
- Иновационни умения - как да внедрим
иновациите в спорта и бизнеса?
- Финанси и икономика
- Брандиране
- Стартиране на бизнес

За да се преодолеят тези пропуски на ниво ЕС,
целите на проект ENDURANCE са:

1) Разработване на онлайн интерактивна и
отворена OER платформа за предоставяне на
обучение по проект ENDURANCE
2) Картографиране на динамиката на спорта
и предприемачеството, общи черти и връзки,
фактори за успех и неуспех при тяхното
свързване за устойчива кариера на учащите в
ПОО и спортни системи
3) Разработване на специално разработено
обучение за засилено предприемачество на
ENDURANCE
4) Поддържане на резултатите от проектите и
насърчаване на тяхното възприемане в ПОО и
спортните екосистеми
5) Стимулиране със Зелена Книга относно
дебата, практиката и политическите
възможности за подобряване на връзките
между спорта и предприемачеството

Картографиране

Наръчник
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Цели

Резултати от проекта


