
 

 

  

 
 

ME-commercer: nový rozměr vzdělávání  
pro mikropodniky 

Newsletter č. 2 
 
Cílem tohoto projektu je navrhnout profil nové profese, tzv. me-commercera, odborníka na 
elektronické obchodování přizpůsobené potřebám mikropodniků. Umění vidět společenský a 
technologický pokrok ve světě obchodu a zejména narůstání rychlosti, s jakou se dnes vyrábí 
a prodává, jsou pro me-commercera nevyhnutné. 
Abychom tuto potřebu reflektovali na evropské úrovni, pracujeme v týmu čtyř partnerů 
z Itálie, Litvy, Španělka a České republiky na návrhu vzdělávacího programu pro tyto 
odborníky. 
Program obsahuje řadu učebních textů se zaměřením na specifika mikropodniků, videa a 
případové studie ze života skutečných me-commercerů, sadu autoevaluačních otázek za 
konci každé lekce či modulu a mnoho dalšího. 
 
Detaily o projektu najdete na jeho webových stránkách v pěti jazycích: www.me-
commercer.eu 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKOČILI JSME NAŠI ZPRÁVU O 

ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ V EU 

 

 
 
Ve zprávě jsme se zaměřili zejména na zanalyzování 

podmínek a hlavně pak trendů pro elektronické 

obchodování mikropodniků v evropském kontextu a ve 

všech partnerských zemích. 

Na analýzu navázaly výsledky průzkumu, který si kladl 

za cíl zmapovat skutečné podmínky pro vzdělávání me-

commercerů, jejich reálné potřeby a nabídku trhu se 

vzdělávacími programy. 

 

Oficiálně jsme práci na průzkumu uzavřeli na 

projektovém mítinku 15. a 16. června v italském Turíně. 

 

Zprávu ve všech jazykových verzích najdete na adrese: 

http://me-commercer.eu/the-report/ 

 

 

MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE 

 
Momentky z projektového mítinku 
v Turíně, Itálie. 
 

 
 
Abychom zjistili skutečné potřeby 
mikropodniků, realizovali jsme 
místní průzkumy v každé partnerské 
zemi. Více o tomto procesu 
naleznete na adrese: 
http://me-commercer.eu/the-survey/ 
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ZAČÍNÁ DRUHÁ FÁZE PROJEKTU 

 

Na druhé části projektu, kterou bude 

reprezentovat náš druhý zásadní výstup – 

vzdělávací program pro me-commercery – 

jsme začali naplno pracovat na třetím 

projektovém mítinku, který se uskutečnil 3. a 

4. října v španělském Cáceresu. 

 

 

V tomto období bude pracovat zejména na vybudování vzdělávací platformy, kde: 

- budou studenti moci absolvovat vzdělávací program pro me-commercery a zvýšit tak 

své kompetence; 

- firmy, které tento program nabídnou svým zaměstnancům, budou mít příležitost 

zlepšit své postavení na trhu prostřednictvím zvyšování kompetencí svých 

zaměstnanců. 

 

V současnosti pracujeme na tvorbě obsahu vzdělávacího programu, který bude studentům 

nabízet nejrůznější materiály a nástroje nezbytné k nabytí potřebných znalostí. Na konci 

každého modulu budou studenti muset zodpovědět sadu otázek, které budou odrážet jejich 

stav jejich znalostí. Celý program bude interaktivní formou MOOC platformy. 

  

 



 

 

Nabízíme zde odkazy na zdroje, kde se o nás můžete dozvědět víc a sledovat naši práci na 

projektu: 

 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/ 
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