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Komunikat prasowy 3     listopad 2021 

Przedsiębiorcze nastawienie na przyszłą pracę z młodzieżą 
2020-1-RO01-KA205-078727 

Partnerstwo strategiczne Erasmus Plus – Innowacja 
 

W okresie 2020-2022 konsorcjum utworzone przez 4 organizacje pod przewodnictwem organizacji z 

Rumunii  -  Asociatia TEAM4Excellence, 

⮚ Co-Labory z Włoch, 

⮚ Fundacja Instytut Badań I Innowacji w Edukacji (INBIE) z Polski, 

⮚ Gubernatorstwo Stambułu z Turcji, 

współpracuje przy realizacji współfinansowanego ze środków europejskich projektu Entrepreneurial 

Mindset. Projekt ten koncentrował się na ogromnej energii posiadanej przez europejską młodzież                             

i ogromnym pragnieniu, by ponownie wzrosnąć i wyłonić się, ma na celu zachęcanie do 

przedsiębiorczości i uwolnienie potencjału wzrostu młodych Europejczyków, w szczególności 

młodzieży NEET. 

Partnerzy są zaangażowani w opracowywanie bardzo interesujących i użytecznych wyników, takich jak 

zestaw narzędzi i MOOC na temat przedsiębiorczości społecznej, które będą dostępne dla wszystkich 

na platformie internetowej „EnMind”. 

Ten pomysł na projekt zrodził się z woli partnerstwa, aby 

stworzyć skuteczny i powtarzalny model na europejskim 

poziomie nauczania nowych narzędzi i umiejętności 

pracowników młodzieżowych, które można wykorzystać                          

w świecie przedsiębiorczości społecznej. 

Przedsiębiorstwo społeczne stwarza szanse dla słabszych grup ludności, tradycyjnie młodych ludzi                        

i kobiet. Pomoc młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji i młodzieży NEET jest jednym 

z priorytetów wspólnych dla całego partnerstwa. 

Aby osiągnąć zakres projektu, partnerzy określili trzy cele szczegółowe: 

⮚ rozwijanie podstawowych i przekrojowych umiejętności, takich jak przedsiębiorczość                                  

(z naciskiem na przedsiębiorczość społeczną) u młodych ludzi, z wykorzystaniem 

innowacyjnych podejść; 

⮚ poprawa jakości w dziedzinie pracy z młodzieżą, w szczególności poprzez zwiększoną 

współpracę między organizacjami młodzieżowymi i/lub innymi zainteresowanymi stronami; 

⮚ zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości. 

W ten sposób partnerstwo tworzy motywujący kontekst dla pracowników projektu. Pomyślna 

realizacja projektu jest utrwalana podczas szkolenia skierowanego do osób pracujących z młodzieżą. 

Kurs sprawdza rezultaty projektu i sprawia, że uczestnicy stają się multiplikatorami treści poznanych 

na ich terenie. Materiały do nauki są stopniowo udostępniane online na oficjalnej stronie projektu: 

https://trainingclub.eu/enmind/ . 
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II Międzynarodowe Spotkanie 

Jako konsorcjum projektu EnMind z dumą ogłaszamy, że 4 listopada 2021 r. zorganizowaliśmy drugie 

międzynarodowe spotkanie projektowe w Trani we Włoszech. Spotkanie odbyło się w biurze                              

CO-LABORY i wzięli w nim udział następujący przedstawiciele:: 2 z CO-LABORY (Włochy), 1                                                    

z TEAM4Excellence (Rumunia), 2 z INBIE (Polska) i 2 z Gubernatorstwa Stambułu (Turcja). Ponadto                          

w spotkaniu online mogli wziąć udział przedstawiciel rumuńskiej organizacji TEAM4Excellence oraz 

przedstawiciel polskiego INBIE, aby przekazać swój wkład. 

 

Celem tego spotkania było monitorowanie postępów projektu, wymiana pomysłów na rozwój                               

i wdrażanie wszystkich dorobku intelektualnego. Głównymi poruszanymi tematami były: rozwój IO, 

test pilotażowy IO1, plan pracy projektu, dotychczasowe wyniki, metodologia IO2 MOOC, koncepcja              

i projekt, działania upowszechniające i zadania przygotowawcze dla LTTA. 

Podczas spotkania przedstawiono ogólny zarys projektu i działania. Dokonano przeglądu 

harmonogramu projektu i planu działań. Wstępne treści zestawu narzędzi skierowane do pracowników 

młodzieżowych zostały już dostarczone przez wszystkich partnerów do TEAM4Excellence i obecnie 

materiał ten jest wykorzystywany do tworzenia pierwszej wersji zestawu narzędzi na temat 

przedsiębiorczości społecznej w języku angielskim. Ponadto CO-LABORY przedstawiło dokument 

zawierający wytyczne i kroki, jakie należy podjąć przy realizacji międzynarodowego testu pilotażowego 

podczas LTTA, który odbędzie się w Turcji. Szczegółowe wymagania dla MOOC (Massive Open Online 

Course) zostały przedstawione przez INBIE. MOOC ma być asynchroniczny (dla studentów do 

samodzielnego odkrywania i ukończenia bez interwencji lub obecności nauczyciela), bezpłatny                            

i zapewnia certyfikat po ukończeniu kursu. Zaprezentowano również szablon do dostosowania 

materiałów zestawu narzędzi, aby uczynić go bardziej atrakcyjnym i interaktywnym dla młodych ludzi. 

Partnerzy wymienili się pomysłami i sugestiami dotyczącymi dopracowaniu MOOC. 

 

 

Co dalej? 
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Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe odbędzie się w INBIE w Polsce, a działania związane                 

z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem mają się odbyć w Stambule (Turcja) w 2022 r. 
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