
Prostřednictvím tohoto projektu partnerské organizace

navrhnou inovativní, nadnárodní obchodní hru pro začínající

podnikatele, která bude doplněna unikátním vzdělávacím

kurzem pro start-upy. Cílem projektu je identifikace

speciálních potřeb začínajících Start-upů a také zajištění

potřebného školení v oblasti internacionalizačních procesů.

Výsledky projektu

K dosažení vytyčených cílů je potřeba realizovat tři základní

výstupy projektu:

IO1: Vyhotovení zprávy kompetenčního rámce Start-upů se

zaměřením na jejich internacionalizaci.

Tato zpráva vychází z podrobné analýzy dané oblasti,

přičemž bude představovat základ pro vývoj IO2 a IO3.

IO2: Tréninkový kurz a vzdělávací materiály

Na základě realizované zprávy bude vytvořena řada

učebních postupů a metod odpovídajících konkrétním

herním případům. Výstup ve formě příručky pro školitele a

trenéry umožní maximální využití potenciálu konkrétních

herních případů.

IO3. On-line hra - Internacionalizace.

Společně s tréninkovými balíčky bude vyvíjeno také

prostředí on-line hry, což podnikatelům umožní rozvíjet

schopnosti potřebné k založení či rozšíření podnikání do

zahraničí.

Partnerské organizace nyní pracují na vývoji prvního

výstupu, který bude k dispozici do dubna 2019.

První mezinárodní setkání týmu wINGS se uskutečnilo 18. a

19. 12. (2018) v Nikósii (Kypr). Hostitelem byla Kyperská

univerzita, která je zároveň koordinátorem projektu.

Prostřednictvím brainstormingu a mnoha skupinových

diskuzí partneři probrali všechna potřebná témata týkající se

zejména IO1. Úvodní setkání nastavilo příjemnou a

neformální atmosféru pro příští schůzku týmu, která se

uskuteční v září 2019 v České republice.

wINGS partnerství

Konsorcium wINGS strategicky zahrnuje různorodé

organizace zabývající se širokým spektrem oblastí v šesti

evropských zemích (Kypr, Polsko, Španělsko, Bulharsko,

Portugalsko a Česká republika).

Úvodní setkáníO projektu wINGS
wINGS-„Unikátní nadnárodní hra

pro Start-upy a podnikatele„ je

hlavním výstupem projektu

realizovaném v programu Erasmus+,

a jeho záměrem je identifikovat

hlavní a zároveň inovativní učební

metody, které podpoří začínající

podniky a podnikatele.
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