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Strategiczne partnerstwo Erasmus+ na rzecz Innowacji 
 
Konsorcjum utworzone przez 4 organizacje pod przewodnictwem rumuńskiej organizacji Asociatia TEAM4 

Excellence; Co-Labory z Włoch, Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji (INBIE) z Polski, Urząd 

Miasta Istambułu z Turcji współpracowało przy realizacji współfinansowanego ze środków europejskich 

projektu Entrepreneurial Mindset. 

Ten pomysł na projekt skupiał się głównie na promowaniu koncepcji przedsiębiorczości wśród młodych 

ludzi w Europie. Partnerzy projektu EnMind zaangażowali się w opracowanie zestawu narzędzi i MOOC 

na temat przedsiębiorczości społecznej. Te nowe narzędzia i umiejętności wspierają pracowników 

młodzieżowych i młodych ludzi w koncepcji przedsiębiorczości społecznej.  

 

Uczenie się, nauczanie, szkolenia: 27-29 czerwca 2022 r. 

W Istambule zakończono krótkoterminowe wspólne szkolenia personelu 

Jako konsorcjum projektu EnMind z dumą ogłaszamy, że w dniach 27-29 czerwca 2022 r. w Istambule  

w Turcji zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne, dydaktyczne i szkoleniowe w siedzibie gubernatora 

Stambułu.. 

         
W zajęciach wzięło udział dwóch przedstawicieli TEAM4 Excellence (Rumunia), INBIE (Polska), CO-Labory 

(Włochy) oraz Governorship of Istanbul (Turskie). Głównymi celami były: 

• budowanie zdolności użytkowników 

• przygotować ich do wykorzystania wypracowanych wyników projektu na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym i unijnym. 

• przeszkolić i poprowadzić ich w zakresie korzystania z projektów „Zestaw narzędzi do 

przedsiębiorczości społecznej”, „MOOC na temat przedsiębiorczości społecznej” i „Platformy 

EnMind” 

• wspierać użytkowników projektu EnMind podczas dostarczania wyników projektu podczas faz 

pilotażowych, poprzez szkolenia i mentoring. 
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• monitorować wpływ zastosowania produktów projektu na innych ekspertów, aby jego 

stosowanie było trwałe na poziomie regionalnym po zakończeniu projektu. 

Trzydniowe działanie szkoleniowe koordynował partner Urzędu Miasta Istambułu jako Lider Działań przy 

wsparciu pozostałych partnerów. Podczas doświadczeń edukacyjnych uczestnicy z każdej organizacji 

partnerskiej testowali wyniki projektu. 

      

Szkolenie było dla uczestników interaktywnym doświadczeniem. W części teoretycznej działania 

szkoleniowego T4E poprowadziło uczestników do korzystania z zestawu narzędzi IO1 na temat 

przedsiębiorczości społecznej, a w części praktycznej działania INBIE wykorzystało IO2 „MOOC na temat 

przedsiębiorczości społecznej” do szkolenia, kierowania i oceny efektów uczenia się uczestników.  

W drugim i trzecim dniu działalności szkoleniowej odbyły się warsztaty dla uczestników. Co Labory 

przeprowadziło pierwszy warsztat na temat teoretycznych aspektów przedsiębiorczości społecznej  

i działalności praktycznej: Wypowiedz swój pomysł na przedsiębiorczość! Drugie warsztaty zostały 

przeprowadzone przez INBIE na temat teoretycznych aspektów Jak stworzyć idealny „Elevator Pitch” oraz 

praktycznej aktywności: „Pitch your start-up”. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zainteresowani 

warsztatami i wspierali działania swoją informacją zwrotną. 

 

Ostatniego dnia działalności szkoleniowej T4E podzieliło się warsztatem „Create a Business Model 

Canvas”  na temat teoretycznych aspektów definiowania modelu biznesowego oraz działań praktycznych. 

Dla Procesu Wdrożenia Wyników Działania; GOI udostępnił prezentację na temat umiejętności  

i kompetencji dla trenerów i pracowników młodzieżowych, aby zachęcić do przedsiębiorczości społecznej. 

Na koniec trzeciego dnia uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty Youthpass. 

 

Co dalej? 

Następne międzynarodowe spotkanie projektowe odbędzie się w Rumunii 4 sierpnia 2022 r. Na spotkanie 

końcowe partnerzy projektu planują sfinalizować wyniki projektu i uzyskać ogólną ocenę stanu projektu. 
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