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Poznaj pomysły biznesowe

14 maja, Włochy
Partnerzy z Co-labory (Włochy) uczestniczyli w

wydarzeniu FAI(L) IMPRESA organizowanym przez

FIDAPA BPW Włochy – sekcja Trani i Corato, w sali

Trombetta Biblioteki Miejskiej im. G. Bovio w Trani.

Wydarzenie, które powstało, aby przyczynić się do

nagłośnienia możliwości finansowania na poziomie

lokalnym i europejskim, dało możliwość podzielenia się

informacjami i narzędziami z publicznością, którą są

głównie młode kobiety, które chcą rozpocząć działalność

gospodarczą. Są to wyniki, które opracowujemy dzięki

nastawieniem na przedsiębiorczość w ramach Partnerstwa

Strategicznego Erasmus+ w zakresie przyszłej pracy z

młodzieżą (EnMind).Erasmus+ per il futuro lavoro

giovanile (EnMind).

25 maja, Turcja
W dniu 25 maja 2022, mało miejsce wydarzenie o tym w jaki sposób Wykorzystywać Pomysły Biznesowe z   Erasmus+

Partnership Entrepreneurial Mindset miał miejsce w Eyüpsultan Vatan Anatolian High School. Wydarzenie było

zorganizowane przez urząd miasta   Istanbul w celu wsparcia uczestników szukających for a good social enterprise

example. Celem wydarzenia była analiza przykładów przedsiębiorczości społecznej we wszystkich aspektach. Podczas

działania uczestnicy byli podzieleni na grupy. Na początku, każdy musiał się upewnić, że ma połączenie z internetem.

Następnie, musieli wyszukać po dwie dotyczące biznesu społecznego w swoim kraju i / czy regionu i wywrzeć wpływ

na społeczeństwo. Podsumowaliśmy przedsiębiorczość społeczną na końcu.

 Przedsiębiorcze nastawienie na przyszłą
pracę z młodzieżą

Zestaw narzędzi do
przedsiębiorczości społecznej

11 maja, Polska
Instytut Badań i Innowacji w Edukacji z Polski

zorganizował wydarzenie poświęcone narzędziu do

przedsiębiorczości społecznej. W wydarzeniu wzięło udział

11 młodych ludzi, osób uczących się, pracowników

młodzieżowych i trenerów. Luis Ochoa Siguencia z INBIE

poprowadził warsztaty i przetestował zestaw narzędzi

dotyczący przedsiębiorczości społecznej z uczestnikami

zajęć. Celem tego wydarzenia była ocena i walidacja

zawartości zestawu narzędzi, zebranie opinii i sugestii od

grup docelowych po sesji testów pilotażowych oraz analiza

wyników testów w celu ulepszenia i dostrojenia zestawu

narzędzi.

https://www.inbie.pl/


Pierwszego dnia rozmawialiśmy o części teoretycznej, wskazówkach dla

trenerów i osób pracujących z młodzieżą do korzystania z naszej

platformy na temat przedsiębiorczości społecznej oraz o zajęciach

praktycznych. Ponadto, w jaki sposób mogą wykorzystać „MOOC w

zakresie przedsiębiorczości społecznej” do szkolenia, kierowania i oceny

efektów uczenia się młodych ludzi.

Drugiego dnia przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące teoretycznych

aspektów przedsiębiorczości społecznej i działań praktycznych.

Obejmowały one teoretyczne aspekty tworzenia idealnego Elevator Pitch

oraz praktyczną aktywność pod tytułem Pitch your start-up.

W ostatnim dniu kontynuowaliśmy teoretyczne aspekty definiowania

modelu biznesowego i praktycznej działalności oraz wdrażania wyników

działalności.

Ostatni temat dotyczył umiejętności i kompetencji trenerów i

pracowników młodzieżowych w celu zachęcania do przedsiębiorczości

społecznej. Szkolenie zakończyły się wnioskami i oceną.

Partnerzy z Turcji, Istanbul Valiligi, zorganizowali Short-Term Joint Staff

Training na temat przedsiębiorczości społecznej w ramach programu

Erasmus+ Partnership Entrepreneurial Mindset.
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https://www.facebook.com/TrainingClubT4E 

https://trainingclub.eu/enmind/

Spotkania ponadnarodowe

Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach

Partnerskiego Nastawienia Przedsiębiorczości Erasmus+ zostało

zorganizowane przez INBIE i odbyło się w Częstochowie.

W pierwszej części omówiliśmy metodykę testowania pilotażowego i

ewaluacji opracowanego Toolkitu. Każdy partner zaproponował

sposób promowania pilotażu, rekrutacji i zbierania informacji

zwrotnych. W drugiej części spotkania rozmawialiśmy o strategii

rozpowszechniania i uzgodniliśmy wytyczne dotyczące przygotowania

i przekazywania kluczowych przesłań. Ostatnia część wydarzenia

poświęcona była planowaniu kolejnego działania w ramach projektu,

krótkoterminowego wspólnego szkolenia personelu dotyczącego

przedsiębiorczości społecznej, zaplanowanego w Stambule w Turcji.

Platforma EnMind jest obecnie poddawana przeglądowi. Będzie służyć jako cyfrowa platforma otwartej edukacji do

dostarczania materiałów szkoleniowych opracowanych w trakcie projektu. Dzięki tej cyfrowej platformie szkolenia

będą prowadzone efektywniej, pokonując ograniczenia fizyczne i czasowe.

Czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe zostało

zorganizowane przez TEAM4Excellence i odbyło się w Konstancy w

Rumunii. Uczestnicy ze wszystkich organizacji partnerskich

przeanalizowali wyniki projektu, koncentrując się bardziej na

informacjach zwrotnych, które otrzymaliśmy po wydarzeniach

upowszechniających i zestawie narzędzi. Rozmawialiśmy o procesie

rozwoju platformy EnMind, która obejmuje MOOC (Massive Open

Online Course) na temat przedsiębiorczości społecznej.

Następnie dokonaliśmy przeglądu strategii rozpowszechniania, mając

na celu promowanie naszych wyników w bardziej efektywny sposób.

Na koniec ustaliliśmy następujące działania w projekcie i podzieliliśmy

się najlepszymi praktykami, a następnie wyciągnęliśmy wnioski.

10 czerwca, Polska

27 czerwca, Turcja

4 sierpnia, Rumunia

https://www.facebook.com/TrainingClubT4E4
https://www.facebook.com/TrainingClubT4E4

