POZVÁNKA
Srdečne Vás pozývame na

workshop „Ecosystem Laboratories for Entrepreneurship Education“,
ktorý sa uskutoční v stredu 22. 6. 2016 od 9:30 do 12:30
v Univerzitnom technologickom inkubátore STU - InQb, Pionierska 15, 831 02 Bratislava
(www.inqb.sk/kontakt).
Téma podnikateľského vzdelávania (entrepreneurship education), podnikateľských zručností a podpory
podnikateľského myslenia v kontexte podpory malého a stredného podnikania ako aj celkového nastavenia
spoločnosti je v súčasnosti aktuálna v európskom i slovenskom prostredí. Byť podnikavý (entrepreneurial)
už nie je len o tom byť podnikateľom. Podnikateľské zručnosti, vrátane kreativity, zmyslu pre iniciatívu,
chápanie rizika a tímovej práce, sú veľmi vyhľadávané aj zo strany zamestnávateľov.
Kto sú však ľudia, ktorí by svojou činnosťou mali prispieť k rozvoju podnikateľských zručností, a aké
nástroje používajú? Fungujú viac vo formálnom vzdelávaní? Alebo v neformálnom či informálnom? Ako
sú prepojení, a či vôbec, a kde môžu hľadať podporu a dobrú radu?
Pri hľadaní odpovedí na tieto, i ďalšie súvisiace otázky, si Vás dovoľujeme pozvať na workshop, ktorý sa
koná v rámci projektu Eco-SystemApp podporeného z programu Erasmus+ (viac informácií o projekte na
www.ecosystemapp.net), a ktorý je zameraný na identifikáciu dobrej praxe, výmenu skúseností
a vytvorenie podpornej siete ľudí zaoberajúcich sa podnikateľským vzdelávaním – takzvaných
Entrepreneurship Educators.
Metodika workshopu je založená na princípe „peer learning“ – učenie sa od/s kolegami. Učenie sa od
kolegov, ktorí sú zapojení do podnikateľského vzdelávania, môže byť užitočným nástrojom ako získať tipy a
triky, ako na to, čo funguje, a ako prekonávať prekážky. Je to možnosť získať nové nápady, nechať sa
inšpirovať a preniesť úspešné postupy do svojej praxe, či nájsť synergie s inými projektmi a iniciatívami.
Boli by sme radi, ak by ste sa stali aktívnym spoluúčastníkom v tomto procese a prispeli tak zhodnocovaniu
vedomostí a vytváraniu aktívneho ekosystému podporujúceho rozvoj podnikateľského vzdelávania na
Slovensku. A budeme radi, ak pozvete aj kolegov.
V prípade záujmu o workshop, potvrďte svoju účasť do 20.6.2016 na emailovej adrese:
ebalazovicova@rrasenec-pezinok.sk.
V prílohe nájdete krátky dotazník, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše požiadavky a prispôsobiť
workshop Vášmu kontextu. Vyplnený dotazník nám prosím zašlite spolu s potvrdením Vašej účasti.
Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom
Tím RRA Senec-Pezinok

www.ecosystemapp.net
www.rrasenec-pezinok.sk

Program workshopu:
9:30 - 9:45
9:45 – 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 10.45
10:45 - 12.00
12:00 - 12.30

Otvorenie, privítanie účastníkov
Predstavenie publikácie „Peer-to-Peer learning Guide for Entrepreneurship
Educators“ – príklady dobrej praxe zo 7 krajín (BE, ES, GR, IT, MK, SK, UK)
Predstavenie príkladov slovenských Entrepreneurship Educators z rôznych
sektorov vzdelávania
Prestávka na kávu
Diskusia a výmena dobrej praxe – Ako je to s podnikateľským vzdelávaním na
Slovensku?
Záver workshopu a občerstvenie

www.ecosystemapp.net
www.rrasenec-pezinok.sk

