
  

 

Úvod: 

  

Shrnutí: 

Cílem projektu GEM je přispět k rozvoji 

High Growth Enterprises napříč Evropou. 

Gem vytvořil GEM Transformation Portal 

aby poskytovala zkušeným VET 

učitelům/školitelům a koučům příležitosti 

k profesnímu rozvoji.  

Naším hlavním cílem je rozvoj další 

generace High Growth Enterprise koučů. 

E-Book nebo elektronická kniha je needitovatelný 

text v digitálním formátu, který je zobrazen a čten 

na elektronickém zařízení, například na tabletu 

nebo chytrém telefonu.  

 

E-booky se stali populární nejen díky jejich 

praktičnosti, ale také proto že jsou levnější na 

výrobu než klasické knihy.  

 

Výzvou pro projekt GEM bylo zejména to, jak 

sdílet obrovské množství znalostí, nástrojů a 

technik High Growth koučům nákladově efektivní, 

ale zároveň poutavou cestou. Řešením bylo 

publikovat sadu e-knih. 

 

 Tato case study je o tom, jak 6 evropských 

partnerů spolupracovalo na vývoji nového VET 

kurzu nazvaného Growing European 

Microenterprises (GEM).  

“Evropa se potřebuje vzpamatovat 
z ekonomického propadu způsobeném COVID19. 
V tuto chvíli přichází na scénu malé firmy (SME), 
které mohou růst a vytvářet rychle pracovní 
místa.  
 
Pro růst ale potřebují podporu – podporu od 
specializovaných koučů. GEM kurz je vytvořen 
tak, aby poskytoval poradce a kouče, kteří 
ovládají nástroje a techniky, které pomohou 
malým firmám k exponenciálnímu růstu.” 

 
John Moore, Management Kouč 
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Technologií podpořené 

vzdělávání: 

 Rozdíly v pandemii 

Digitalizace vzdělávacích materiálů redukuje 

náklady, jelikož odpadají náklady na tisk. 

Online webináře umožnily konání GEM kurzů i 

přes COVID restrikce.  

Pandemie měla vliv na miliony podniků v celé 

Evropě. Hodně z nich zavedlo práci na dálku a 

majitelé firem museli najít nové cesty, jak udržet 

obchod v chodu.  

Businessové koučování bylo vždy důležitou 

pomocí pro podniky a jejich majitele. Avšak 

COVID19 výrazně zvýšil potřebu a poptávku po 

koučování. 

V GEM projektu, VET partneři byli schopni 

podpořit učitele a podnikatele. Přestože původně 

byl kurz plánován jako osobní VET program, 

partneři použili několik digitálních nástrojů 

k realizaci plánu projektu online.  

Využití videokonferencí a e-knih umožnilo 

partnerům GEM projektu dokončit Erasmus+ 

projekt podle plánu. Také to umožnilo partnerům 

uzpůsobit business model digitálnímu modelu, 

což znamená že podniky jako kavárny, výrobci, 

prodejci a zemědělci zavedou střednědobé plány 

pro přežití a následné nastartování růstu. 

 Organizováním koučovacích sezení online za 

využití GEM portálu 

(http://growingenterprises.eu/) STP byli schopni 

uskutečnit výuku pro VET trenéry a podnikatele. 

 

Celkově byl GEM program zaveden do organizací, 

a i nadále pomáhá podnikům v rozvoji a 

implementaci rozvojových plánů. Počty registrací 

byli jednoduše ohromné: 697 uživatelů se 

účastnilo 12 vzdělávacích modulů ve 4 různých 

jazycích.  

V několika ohledech COVID donutil GEM partnery 

hledat nové možnosti a metody, jak realizovat a 

inovovat SME bez nutnosti fyzického kontaktu. 

Marisa Felipe, profesionální kouč ze Španělska 

řekla: 

 

“ Všechny nástroje vytvořené s cílem profesního 

nebo osobního rozvoje jsou efektivní v pomoci 

implementovat změny, které přetrvají v čase.” 

 

„Ačkoli Marisy názor je pouze její osobní, lze 

konstatovat, že e-book projektu GEM mohou 

využívat experti nebo profesionálové jako 

podporu jejich práce a vytvářet příležitosti pro 

rozvoj jejich znalostí.” 

 
 

 

E-Growth je project financován z program Erasmus+. Projekt si klade za cíl prozkoumat využití businesových 
simulací a Vzdělávání s využitím technologií (TEL) v odborném vzdělávání (VET). TEL příručka a E-Growth 

business simulace je k dispozici v angličtině, češtině, španělštině, řečtině a maďarštině.  

 Pro další informace navštivte:  

https://e-growth-project.eu/  

  

 

 

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze 

názory autora a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací v ní 

obsažených 
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