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FLYie
Female Role Models in Entrepreneurship 

REZULTATY PROJEKTU - 
PRACA W TOKU!
 

 

Wszyscy partnerzy projektu badają, zgłębiają, analizują i śledzą świat

przedsiębiorczości kobiet w Grecji, Belgii, na Cyprze i w Polsce, aby

dostarczyć Państwu najciekawszych i najbardziej inspirujących wyników

projektu. Pierwsze rezultaty maja być gotowe w drugiej połowie 2020 roku.

Za każdą odnoszącą
sukcesy kobietą stoi
grupa innych kobiet
sukcesu, które ją
wspierają.



REZULTATY PROJEKTU

Przewodnik dotyczący metodologii projektu FLYie - Przewodnik po
aktualnej sytuacji krajów partnerskich projektu w zakresie równości
płci w przedsiębiorczości oraz stosowanych metodach przez trenerów
i edukatorów (przykłady wzorów do naśladowania i metod opartych
na grach).

Przewodnik szkoleniowy dotyczący edukacji na podstawie wzorców
w zakresie promowania równości płci w biznesie i
przedsiębiorczości - Głównym celem przewodnika jest
zaprezentowanie “podejścia opartego na wzorcu” w promowaniu
równości płci. Przewodnik będzie zawierał przykłady działań,
narzędzi edukacyjnych, gier i inspiracji z różnych studiów
przypadków w krajach partnerskich projektu.

Przewodnik szkoleniowy na temat edukacji opartej na grach i
działań na rzecz wspierania równości płci - Głównym celem
przewodnika szkoleniowego jest zwalczanie stereotypów w zakresie
przedsiębiorczości oraz motywowanie młodych dziewcząt i kobiet do
uczestnictwa i współpracy w przedsiębiorczości poprzez przykłady
działań i narzędzi opartych na grach.

FLYie GAME: Zespołowa gra karciana z przykładami kobiet jako
przedsiębiorców - Gra karciana służąca rozwijaniu umiejętności
miękkich u młodych dziewcząt i kobiet, a jednocześnie umożliwiająca
im spotykanie i motywowanie się przykładami inspirujących
kobiecych osobowości w świecie przedsiębiorczości. Gracze muszą ze
sobą współpracować, aby stawić czoła wyzwaniom gry.

 

 

 

Wsparcie Komisji

Europejskiej dla produkcji tej

publikacji nie stanowi poparcia

dla treści, które

odzwierciedlają jedynie

poglądy autorów, a Komisja

nie może zostać pociągnięta do

odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie

informacji w niej zawartych.
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www.femalelegends.eu



CHALLEDU - są pionierami wprowadzania
nowych modeli uczenia się, integracji i
zaangażowania.  Ich  zespół składa się z
edukatorów, animatorów młodzieży, ekspertów,
projektantów gier i zabaw.

Logopsycom  jest ośrodkiem innowacji
edukacyjnej, który tworzy i wykorzystuje
alternatywne metody lub narzędzia
aby  wspierać  szkoły, ośrodki  kształcenia i
szkolenia zawodowe, organizacje  edukacyjne,
młodzież i rodziców.

Centrum Wspierania Edukacji i
Przedsiębiorczości (CWEP) jest pozarządową
organizacją non-profit z Rzeszowa.  Misją
stowarzyszenia jest wzrost jakości szkoleń i
kształcenia na każdym poziomie i w każdej
formie

PARTNERZY

Citizens  In Power (CIP)  jest niezależną,
pozarządową organizacją non-profit.  CIP ma
na celu rozwój różnych gałęzi
przedsiębiorczości, edukacji oraz dialogu
demokratycznego na Cyprze i za granicą.

FLYIE -  WARSZTATY

Projekt FLYie będzie obejmował cykl dwóch warsztatów szkoleniowych skierowanych do młodzieży, naukowców i
innych specjalistów oraz członków organizacji partnerskich. Dzięki uczestnictwu w warsztatach szkoleniowych będą oni
mogli rozwinąć swoje umiejętności w zakresie edukacji opartej na wzorcach, uczenia się w oparciu o gry oraz podejścia
do wspierania przedsiębiorczości kobiet. Ponadto działania szkoleniowe w zakresie uczenia się przyniosą znaczne
korzyści wszystkim organizacjom i osobom zaangażowanym w edukację w organizacjach partnerskich i innych
instytucjach w zakresie tworzenia sieci i wymiany dobrych praktyk. Co więcej, informacje zwrotne od uczestników
doprowadzą do udoskonalenia wszystkich materiałów w celu łatwiejszego zastosowania ich we wszystkich organizacjach
UE, ośrodkach młodzieżowych, ośrodkach kariery zawodowej oraz uniwersytetach.
 

W marcu zorganizowaliśmy pierwsze
warsztaty, które pomogły nam w pracy

nad rezultatami projektu. Obecnie
wszyscy partnerzy projektu badają,

zgłębiają, badają i analizują świat
przedsiębiorczości kobiet w Grecji, Belgii,

na Cyprze i w Polsce, aby dostarczyć
Państwu najciekawszych i najbardziej

inspirujących wyników projektu. 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi
poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a

Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.


