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Endurance

ENDURANCE vyvinie inovatívne riešenia a
nástroje odbornej prípravy na zlepšenie a rozvoj
podnikateľského vzdelávania a tréningu v celom
ekosystéme odborného vzdelávania a prípravy
(počiatočné odborné vzdelávanie a príprava,
vyššie odborné vzdelávanie a príprava, ďalšie
vzdelávanie v oblasti vysokoškolského
vzdelávania, vzdelávania dospelých a ďalšieho
vzdelávania) inovatívnym a aplikovaným
využitím prepojenia medzi športom a
podnikaním. Taktiež, okrem oboznámenia
zainteresovaných strán a cieľových skupín ich
ENDURANCE vybaví hmatateľnými nástrojmi
spolu s usmerneniami pre ich zavádzanie.
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O3 je hlavným výstupom projektu ENDURANCE:
pozostáva z ôsmich kurzov ponúkajúcich
podnikateľské vzdelávanie a tréning pre prostredie
odborného vzdelávania a prípravy - OVP
(počiatočné OVP, vyššie OVP, ďalšie vzdelávanie v
oblasti VŠ vzdelávania, vzdelávanie dospelých a
ďalšie vzdelávanie) na základe inovatívneho a
praktického prepojenia oblastí športu a
podnikania. Tréningové kurzy sú zamerané na rozvoj
zručností a kompetencií identifikovaných v rámci
výstupu IO2.

Každý ENDURANCE tréningový kurz obsahuje: online
vzdelávací materiál; online audio; podklady na
stiahnutie vo formátoch .ppt, .pdf a .docx; test na
sebahodnotenie; vzdelávací herný modul; video
upútavku a ďalšie.

Tréningové kurzy dostupné v anglickom,
španielskom, fínskom, talianskom, chorvátskom,
bulharskom a slovenskom jazyku sú:
- Manažment a self-leadership
-Základy projektového manažmentu pre začínajúceho
športového podnikateľa
- Marketing
- Digitálne zručnosti
- Inovačné zručnosti - ako využiť inovácie v športe na
podnikanie?
- Financie a ekonomika
- Branding
- Založenie podnikania

Partneri vykonajú komplexné mapovanie a
hodnotenie dynamiky športu a podnikania v
zúčastnených krajinách:
Zamerajú sa na:

- definovanie spoločných atribútov týchto domén
a preskúmanie ich podobností,
- identifikáciu príkladov dobrej praxe /
prípadových štúdií z oblasti prepojení medzi
športom a podnikaním pre udržateľnú kariéru,
- skúmanie a systematizáciu ciest od športu k
podnikaniu,
- identifikáciu jednotlivých príkladov a úspešných
príbehov,
- definovanie podnikania ako možnosti kariéry v
spojení so športom a jeho výhod a nevýhod,

Ciele

Na riešenie uvedených medzier a nedostatkov na
úrovni EÚ sú cieľmi projektu ENDURANCE:

1) Rozvoj online interaktívnej a otvorenej OER
platformy na zabezpečenie školení
ENDURANCE
2) Mapovanie dynamiky športu a
podnikania, spoločné črty a väzby, faktory
úspechu a neúspechu v ich prepojení s cieľom
udržateľnej kariéry študentov v odbornom
vzdelávaní a príprave, a v športových systémoch.
3) Vypracovanie na mieru vytvorených
ENDURANCE tréningových materiálov a
nástrojov na podporu podnikania
4) Udržanie výsledkov projektu a podpora ich
využívania v odbornom vzdelávaní a príprave a v
športových ekosystémoch
5) Stimulovanie diskusie, praxe, politík a opatrení
na zlepšenie prepojenia medzi športom a
podnikaním za pomoci Zelenej knihy.

Mapovanie

Nástroje
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