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TISKOVÁ ZPRÁVA
V rámci mezinárodního projektu vznikne mobilní aplikace pro
podnikatelské dovednosti
Jihlava, 9. května 2016 – Podpora podnikatelských dovedností má v dlouhodobém horizontu velké
výhody pro společnost a konkurenceschopnost na trhu práce. Osvojené podnikatelské myšlení
potenciálních podnikatelů a zaměstnanců jsou předpokladem pro růst a produktivitu a zvýšení šancí
lepší zaměstnatelnosti absolventů středních škol, neboť poptávka po podnikatelských dovednostech
je na trhu práce vysoká a předpokládá se její další zvyšování. Z tohoto důvodu se dalo dohromady
sedm vzdělávacích institucí a poskytovatelů e-learningu ze čtyř zemí, aby spolupracovaly na vytvoření
mobilní aplikace, která zprostředkuje studentům znalosti z oblasti podnikání a ekonomiky novým
způsobem.
Projekt Mobile Application for Skills Training in EntRepreneurShip (MASTERS) je dvouletý projekt,
který je spolufinancován Evropskou Unií v rámci programu Erasmus+. Cílem projektových partnerů
z České republiky, Rakouska, Německa a Chorvatska je návrh a realizace vzdělávací aplikace
MASTERS, kterou lze použít na mobilních zařízeních, jako jsou tablety a chytré telefony. Moderní a
atraktivní médium by mělo být pro studenty dalším podnětem k učení se ekonomickým otázkám.
Cílovou skupinou jsou především střední odborné školy, kde podnikové a národní ekonomické
znalosti jsou součástí učebních osnov.
Projekt MASTERS řídí česká vzdělávací společnost bit cz training, s.r.o. a jedním z partnerů je jihlavská
Střední škola průmyslová, technická a automobilní, která se podílí na obsahu a kde bude výsledný
produkt pilotně testován.
Projekt navazuje na projekt TESC - Transfer of Entrepreneur’s Skills Certificate (ESC), který byl
úspěšně realizován v letech 2010–2012 a jeho cílem byla lokalizace tohoto Certifikátu
podnikatelských dovedností do češtiny a polštiny. Výstupem byla sada studijních materiálů pro
studenty i příručka pro učitele a e-learning. Do projektu se tehdy zapojilo pět středních škol z Kraje
Vysočina a významným partnerem byl sám Kraj Vysočina.
Sdružení sedmi organizací vedených českou společností bit cz training, s.r.o. zahrnuje organizace z
různých odvětví a čtyř zemí: bit cz training s.r.o. (ČR), M.I.T e-Solutions GmbH (Německo), bit media esolutions GmbH (Rakousko), Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku - Ekonomski Fakultet U
Osijeku (Chorvatsko), SŠ PTA Jihlava - Střední škola průmyslová, technická a automobilní (ČR), LBS
Murau (Rakousko), Kaufmännische Schule Göppingen (Německo).
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