
Cíle projektu

Projekt MASTERS naplňuje hned několik 

evropských i národních cílů. Těmi jsou 

zejména podpora studentů v jejich budoucí 

pracovní kariéře, zlepšení jejich ekonomické 

situace a podpora rozvoje vzdělávání 

prostřednictvím inovací založených na ICT. 

Specifické cíle projektu jsou:

→ PODPOŘIT UPLATNITELNOST TECHNICKÉHO A 
ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ NA TRHU PRÁCE

→ SNÍŽIT NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ SŠ

→  ROZVÍJET ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI V OBLASTI 
PODNIKÁNÍ, DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ A 
JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ

→ PODPOROVAT A INTEGROVAT NOVÉ VÝUKOVÉ 
METODY A PŘÍSTUPY S VYUŽITÍM ICT

→ SLADIT UČEBNÍ OSNOVY S POTŘEBAMI TRHU 
PRÁCE PRO SNADNÝ PŘECHOD ZE ŠKOLY NA 
TRH PRÁCE

→ PODPOROVAT VZDĚLÁVÁNÍ V 
PODNIKATELSKÝCH DOVEDNOSTECH PRO 
LEPŠÍ ZAMĚSTNATELNOST A ROZVOJ 
PODNIKATELSKÉHO MYŠLENÍ
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Benefity / Dopady
Dopad na studenty
→ Aplikace MASTERS bude motivovat k rozvíjení podnikatelského 

myšlení & sdílení informací v síti osobních kontaktů
→ Zlepšení podnikatelských dovedností pomůže úspěšně zdolávat 

výzvy pracovního i osobního života
→ Zvýšení úrovně digitálních dovedností v kombinaci s efektivním 

přístupem k učení
→ Vyšší míra uplatnění na trhu práce (zvýšení míry zaměstnanosti 

absolventů)

Dopad na učitele a školy
→ Schopnost porozumět a aplikovat nové přístupy vzdělávání 

v oblasti podnikatelských dovedností s využitím mobilních 
zařízení

→ Navýšení kapacity vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí 
(ICT) pomocí aplikace MASTERS (interaktivní prvky & hry)

→ Doporučené postupy pro školy ohledně podpory 
podnikatelských dovedností

→ Informace o možnosti poskytovat vzdělávání v oblasti 
podnikatelských dovedností prostřednictvím mobilní aplikace - 
jako doplněk ke standardním učebním postupům

V dlouhodobém horizontu se zcela jistě potvrdí, že je podpora 
podnikatelských dovedností velice přínosná pro celou společnost. 
Kvalifikovaná pracovní síla, která ovládá podnikatelské dovednosti, 
je základním kamenem pro růst a produktivitu, má také velký 
potenciál pro uplatnění na trhu práce. Důsledkem je snížení míry 
nezaměstnanosti mladých lidí - podnikatelské dovednosti jsou 
důležité a budou hrát na trhu práce stále větší roli.

ESC – Certifikát 
podnikatelských dovedností
V dnešní době a dnešním pracovním světě je dobrá znalost 
podnikání nepostradatelná. 
Co pro Vás znamenají termíny jako alokace, konvergenční 
kritéria nebo time-to-market? Certifikát podnikatelských 
dovedností (ESC), mezinárodně uznávaný podnikatelský 
certifikát, Vám může pomoci. Základní znalosti z oblasti 
podnikání a národní ekonomiky jsou rozděleny do tří 
samostatných modulů (A, B, C), z nichž každý končí online 
zkouškou. Součástí výukových materiálů jsou učebnice, CD a 
e-learningový kurz.

Obsah:
→ Modul A se zaměřuje na základní podnikatelské otázky a 

souvislosti.
→ Modul B se věnuje národní ekonomice.
→ Modul C se zabývá základními principy řízení podniku.

Další informace:
→ MASTERS Project
 www.masters-project.eu

Výstupy
01 – Studie o vzdělávání v oblasti podnikatelských dovedností  
 s využitím mobilních zařízení

02 – Výukové metody a materiály pro vzdělávání v oblasti  
 podnikatelských dovedností s využitím mobilních zařízení

03 – Učební materiály pro studenty podnikatelských  
 dovedností s využitím mobilních zařízení

04 – Mobilní aplikace MASTERS

Cílové skupiny
→ Učitelé středních odborných škol
→ Studenti středních odborných škol
→ Přátelé a rodina studentů
→ Výzkumní pracovníci z akademické sféry
→ Samosprávy, krajské úřady a asociace škol
→ Kompetentní osoby z místních, regionálních, národních a 

mezinárodních společností
→ Vzdělávací instituce 
→ Společnosti s požadavky na podnikatelské myšlení 

zaměstnanců
→ Všichni, kteří považují za důležité podporovat vzdělávání 

v oblasti podnikatelských a digitálních dovedností; široká 
veřejnost
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