
Jak korzystać z Brainwritingu do
szybkiego generowania pomysłów

27 sierpnia, Włochy
Uczestnicy doświadczyli Brainwritingu jako nowej metody
generowania kreatywnych pomysłów i rozwiązań problemu.
Brainwriting oferuje wszystkim równe możliwości
uczestniczenia w dyskusjach i pozwala wszystkim członkom
grupy myśleć i angażować się bez ograniczeń.
Warsztaty umożliwiły uczestnictwo i współpracę nawet
najbardziej nieśmiałym i zamkniętym w sobie młodym
ludziom.
Podgrupa  składająca się z 3 osób została wybrana do oceny i
podjęcia decyzji o realizacji pomysłu na biznes.
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Zarządzanie wirtualnym budżetem

14 czerwca, Liceum Virgila Madgearu, Rumunia
Młodzież z Virgil Madgearu High School zaangażowała się w
interaktywną czynność zarządzania swoim wirtualnym
budżetem.
Uczniom została przedstawiona zasada budżetu „50/30/20”.
Zasadniczo musieli podzielić swoje dochody i przeznaczyć je
na wydatki: 50% na potrzeby, 30% na pragnienia i 20% na
oszczędności.
Uczestnicy zrozumieli, że rozwiązywanie pragnień i potrzeb
może być trudne, ponieważ te kategorie są bardzo
subiektywne. Jednak oszczędzanie zawsze powinno być
priorytetem.
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Warsztaty przedsiębiorczości
w całej Europie

16 sierpnia, Turcja
Zasadniczo zestaw narzędzi zapewnia pracownikom
młodzieżowym niezbędną wiedzę i praktyczne narzędzia do
wykorzystania w pracy z młodymi ludźmi, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorczości społecznej.

Kick off meeting
Partnerzy projektu spotkali się w Stambule, aby ustalić główne
kroki, które przyczynią się do promowania nowych firm,
przedsiębiorczości młodzieży, innowacji technologicznych i
nowych form działalności gospodarczej.
Opracowujemy zestaw narzędzi dla pracowników
młodzieżowych, który pozwala pracownikom młodzieżowym
wspierać i pomagać młodym ludziom, którzy chcą rozpocząć
pomysł na biznes.



 Spotkanie projektowe

4 listopada, Włochy
.Delegaci wszystkich partnerów projektu uczestniczyli w
drugim międzynarodowym spotkaniu projektu Entrepreneurial
Mindset, które odbyło się we Włoszech.
Gospodarzem spotkania było Co-labory i uczestniczyli partnerzy
z Rumunii - TEAM4Excellence, Polski - INBIE oraz z Turcji - The
Governorship of Istanbul.
Podczas spotkania uzgodnili makrostrukturę zestawu narzędzi
na temat przedsiębiorczości społecznej; testowanie i ocena
kursu, platforma MOOC oraz rozpowszechnianie i widoczność.

Pilotaż modułu Business Model Canvas
dla przedsiębiorczości społecznej

   24 listopada, Włochy

grudzień-marzec 2022, Rumunia
Zespoły EnMind prowadzą cztery warsztaty z młodzieżą, aby
przedstawić projekt, jego cele i misję. Zajęli się kwestią
przedsiębiorczości społecznej i umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości, uznawanych przez UE za umiejętności
przekrojowe. Przedstawiono koncepcję przedsiębiorstwa
społecznego i jego charakterystykę.
Uczestnicy zrozumieli logikę Business Model Canvas i w jaki
sposób 9 bloków może pomóc uczestnikom zweryfikować ich
pomysły biznesowe.

Konkurs propozycji projektów

22 listopada, Rumunia
Uczestnicy opracowali propozycje projektów, które
promują przedsiębiorczy sposób myślenia. Po serii
czterech warsztatów uczestnicy mieli okazję
zaprezentować swoje prace przed jury.

Newsletter 22 kwietnia

Contact
https://www.facebook.com/TrainingClubT4E 

https://www.instagram.com/trainingclub.eu/ 

+40 723 194 474

office@team4excellence.ro

https://trainingclub.eu/enmind/

Treść niniejszej publikacji nie odzwierciedla oficjalnej opinii Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za informacje i poglądy wyrażone w biuletynie ponoszą w całości autorzy.

Zestaw narzędzi krok po kroku będzie dostępny tutaj:
https://courses.trainingclub.eu/

 

Wśród tematów: hackathon, zajęcia z analizy
psychologicznej, opracowywanie kursów księgowych,
konkursy projektowe, prowadzenie seminariów z
zaproszeniem influencerów z doświadczeniem w
przedsiębiorczości. 
Z dumą wzięliśmy udział w jury wraz z przedstawicielami
biznesu i nauki, aby wyłonić zwycięską drużynę.
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