Zapraszamy do zapoznania si z materia ami on-line opracowanymi
w ramach projektu ELIE!
Materia y te pomagaj w rozwoju umiej tno ci niezb dnych do prowadzenia w asnej dzia alno ci
gospodarczej / samozatrudnieni, jak równie wspó dzia ania z przedstawicielami odmiennych kultur.
Materia y przeznaczone s dla studentów oraz przedstawicieli sektora M P w ca ej Europie. Cz
tre ci przeznaczona jest dla pocz tkuj cych, cz
za dla bardziej zaawansowanych u ytkowników.
Wszystkie materia y dost pne s w j zyku angielskim. Sk adaj si one z sze ciu modu ów, które
syntetycznie opisano poni ej. Poszczególne modu y zawieraj równie
cza do dodatkowych
materia ów w ramach omawianych tematów.
Pierwszy modu , "How to identify and develop cross cultural skills? – Jak rozpozna i rozwija
umiej tno ci mi dzykulturowe?" daje wgl d w podstawowe zagadnienia zwi zane z
identyfikowaniem i rozwijaniem umiej tno ci mi dzykulturowych. Umiej tno ci mi dzykulturowe s
wa ne nie tylko w przypadku zamieszkiwania i pracy w nowym kraju, ale równie , w przypadku
planowania rozwoju dzia alno ci gospodarczej za granic . Tematy, które zosta y zawarte w tym
module to m.in. identyfikacja kluczowych umiej tno ci mi dzykulturowych, wykorzystanie
umiej tno ci mi dzykulturowych oraz rola umiej tno ci mi dzykulturowych w biznesie.
Modu "How to communicate in a new culture? – Jak komunikowa si w nowej kulturze?"
przekazuje podstawow wiedz na temat najlepszych sposobów skutecznego porozumiewania si z
innymi lud mi, a tak e wyja nia dlaczego ta umiej tno jest tak wa na. Modu koncentruje si na
aspektach zwi zanych z umiej tno ci komunikacji w obcym kraju, ale zawarte w nim informacje
maj równie zastosowanie w codziennym yciu i mog by wykorzystane we w asnym kraju. Tematy,
które obejmuje ten modu to: umiej tno ci j zykowe, efektywna komunikacja i umiej tno ci
negocjacyjne.
Modu "How to network effectively? – Jak skutecznie tworzy sieci?" oferuje porady, jak zbudowa
sie , która jest korzystna dla Twojej firmy i jak zmaksymalizowa korzy ci p yn ce z tej sieci.
Efektywny networking jest kluczem do nisko-kosztowego rozwijania biznesu i mo e by realizowany
osobi cie, online, przez telefon – czyli wsz dzie tam, gdzie jest kontakt mi dzy dwojgiem ludzi.
Modu "How to boost your entrepreneurial intentions? – Jak rozwija przedsi biorcze zdolno ci?"
ma na celu odpowiedzie na pytania dot. cech osobowo ciowych i psychologicznych niezb dnych u
przedsi biorcy. Poprzez identyfikacj kluczowych cech zwi zanych z przedsi biorczo ci ,
przedsi biorcy b
równie w stanie rozwija prowadzon dzia alno gospodarcz . Tematy obj te
tym modu em to postawy zwi zane z inicjowaniem dzia alno ci gospodarczej, budowanie poczucia
asnej skuteczno ci, umiej tno ci podejmowania ryzyka i kreatywno .
Modu "How to start up a business in a new country? – Jak za
firm w innym kraju?" wyposa a
w podstawowe informacje dotycz ce ró nych aspektów zwi zanych z rozpoczynaniem dzia alno ci
gospodarczej. Modu koncentruje si przede wszystkim na zagadnieniach zwi zanych z zak adaniem
przedsi biorstwa w innymi kraju, jednak zawarte informacj maj równie zastosowanie w
przypadku planowania rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej we w asnym kraju. Tematy, które
obejmuje ten modu to formalno ci zwi zane z rozpoczynaniem dzia alno ci gospodarczej, informacje
o rynku, umiej tno ci planowania biznesowego i finansowania.

Ostatni modu "How to expand your business to a foreign country? – Jak rozwin swoj
dzia alno w innym kraju?" zawiera podstawowe informacje na temat mo liwych sposobów i
potencjalnych korzy ci zwi zanych z rozwijaniem dzia alno ci gospodarczej poza granicami kraju, w
którym jest ona aktualnie prowadzona. Tematy zawarte w tym module to: metody ekspansji,
informacje na temat przepisów i podatków, ród a finansowania i informacji rynkowej.
Dost p do materia ów dydaktycznych mo esz uzyska tutaj. Mo na równie spotka si z zespo em
projektu Elie i wyrazi swoje opinie w ramach naszej grupy w serwisie LinkedIn.

