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PARTNERZY
Instytucja wysyłająca:
Fundacja kobieca Viva
Femina, Polska

Instytucja przyjmująca:
ANTROPOSERVICE S.A.S.
Ascoli Piceno, Włochy

Czas realizacji:
01.09.2017 – 31.08.2018

Miejsce szkolenia: Ascoli
Piceno - miasto i gmina,
stolica prowincji we
Włoszech, w regionie
Marche, w prowincji Ascoli
Piceno.

TYTUŁ PROJEKTU:
Experymentalny ekosystem dla kreatywności
przedsiębiorczej
CELE PROJEKTU:
- Umożliwienie naszym trenerom rozwijania umiejętności
pedagogicznych, metod pracy i postaw społecznych. Dzięki temu
projektowi otrzymają nowe pomysły na innowacyjne metody nauczania
w bardziej międzynarodowym podejściu.
- Pogłębić naszą współpracę z włoskim partnerem, aby móc realizować
różne projekty w przyszłości. Ważne jest, aby trenerzy mieli możliwość
poznania nowych współpracowników w innym kraju. Oczywiście internet
ma wiele możliwości w tej komunikacji ze skype i e-mailami, ale zawsze
jest to bardziej skuteczne, gdy trenerzy spotykają się twarzą w twarz.
- Rozwinąć naszą strategię internacjonalizacji działu szkolenia.
- Udoskonalenie znajomości języka angielskiego.

Pięć trenerek-mentorek z fundacji Viva Femina będzie
uczestniczyć w mobilności w Ascoli Piceno przez 7 dni, 1117 lutego 2018.
Program szkolenia:
Szkolenie umożliwi uczestniczkom bezpośrednie zapoznanie się z nowymi
perspektywami w zakresie teoretycznych i praktycznych strategii i metodologii
dostępu, stymulowania i wzmacniania kreatywności indywidualnej i grupowej
jako motoru rozwoju przedsiębiorczości. Uczestniczki zostaną wyposażone w
zestaw określonej wiedzy teoretycznej i praktycznej, umiejętności oraz
kompetencji przekrojowych związanych z: motywacją, samodoskonaleniem,
rozwojem osobistym i dojrzewaniem, świadomością pracy jako szansą na
integralny rozwój osoby, poczucie własnej skuteczności, zarządzanie sytuacjami
krytycznymi, zdolność adaptacji.
Po ukończeniu kursu uczestniczki będą mogły odtworzyć doświadczony proces
twórczy i organizacyjny, we własnym kontekście jako nabytą świadomość jak
uczyć się od rzeczywistości i wchodzić z nią w interakcję w twórczy sposób, tj.
tworzyć połączenie wyobraźni i kreacji wewnątrz i na zewnątrz siebie, używając
logiki wzmocnionej wartościami, kreatywnością, motywacją i umiejętnościami.

http://vivafemina.org.pl

Chcesz wiedzieć więcej
na temat naszego projektu?

https://www.facebook.com/Experiential-eco-system-forentrepreneurial-creativity-158188764834866/
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