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Projekt “ME-commercer: nový rozměr vzdělávání pro mikropodniky” právě
začal
Představujeme vám náš projekt, směřující k návrhu nového odborného
profilu pro obchodníka pohybujícího se v internetu (e-commercer), a to
zejména v oblasti mikropodniků (ME), který by měl být schopen včas reagovat
na vývoj trhu, pracovat s obchodním modelem pro mikropodniky, rozšiřovat a
doplňovat své běžné obchodní činnosti při prodeji a nákupu a zvyšovat svůj
výkon prostřednictvím prohloubení vědomí v oblast zahraničního obchodu v
rámci EU. Hlavními aktivitami projektu budou: průzkum, ve kterém zmapujeme
rozsah a souslednost aktivit nevyhnutných při rozjezdu a provozu mikropodniku

a pak zpracování těchto informací do on-line tréninkového kurzu, s cílem co
nejvíce se přiblížit skutečným potřebám mikropodniků a podpořit jejich
životaschopnost s růst. Název kurzu v sobě zahrnuje oba klíčové pojmy –
elektronické obchodování (e-commerce) a mikropodnik (ME).
Jste “ME-commercer”?
Projekt je zacílený na žáky odborných (VET) škol a absolventy těchto škol,
ve věku 20 k 35 let, kteří již mají jisté dovednosti ve elektronickém obchodování
a/nebo mají předchozí zkušenosti z oblasti marketingu, a kteří jsou v
současnosti nezaměstnaní anebo zaměstnaní na nižší pozici, než odpovídá
jejich vzdělání. Představitelé malých podniků a mikropodniků, kteří mají zájem o
rozšíření svých kompetencí v oblasti elektronického obchodování jsou rovněž
vítání jak v našem průzkumu, tak i v on-line tréninkovém programu.
Představujeme vám náš “ME-commercer” tým
Projektové partnerství v sobě
kombinuje zkušenost ze čtyř
evropských
různými

zemí

s

velmi

zeměpisnými,

kulturními a sociálními rysy.
Partneři

Česká

(Litva,

republika, Itálie a Španělsko)
budou

pracovat

na

vývoji

obecně použitelného on-line
vzdělávacího programu, který
bude vhodný pro rozvoj mikropodniků v EU.

V týmu jsou zastoupeni tyto partneři:
● Public institution Panevezys Labour Market Training Centre (Litva)
● Chamber of Commerce, Industry and Services of Cáceres, (Španělsko)
● Bluebook s.r.l. (Itálie)
● ProEduca z.s. (Česká republika)
"Jasné rozdělení distribuce úkolů a multikulturní porozumění je klíčem k
projektovému úspěchu", říká koordinátorka projektu Vaida Sinkevičiene
(Panevežys LMTC). První mezinárodní projektové setkání, které se konalo v
Panevezys (Litva), 27. – 28. října 2016 nastartovalo skutečné aktivity projektu.
Partneři projektu nyní pracují na průzkumu, který bude základnou pro elearningový kurz - komplexní, specializovaný a věcný program obsahující
informace

pro

mikropodniků.

management

elektronického

obchodování

zejména

Where is ME-commercer?
Projekt je realizovaný na mezinárodní úrovni a umožní účastníkům lépe
pochopit mezinárodní kontext a také stát se součástí evropských sítí v oblasti
všech zásadních oblastí internetového obchodování s cílem zvýšení kvality
práce a příležitostí pro zaměstnanost.

Sledovat nás můžete zde:
Webová stránka projektu:
http://www.me-commercer.eu

Sociální sítě:
https://www.facebook.com/MEcommercer

https://www.linkedin.com/groups/13502642
Kontakty partnerů:
http://www.paneveziodrmc.lt/

http://www.camaracaceres.es/

http://www.bluebook.it/

http://www.proeduca.cz/

