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Podręcznik dotyczący szkoleń i umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości jest już gotowy! 
 

Pierwszy rezultat opracowany w ramach projektu Erasmus+ „ENTRE-FORWARD: Enhancing 

Entrepreneurship Skills” jest już dostępny na stronie internetowej projektu (www.entre-

forward.eu/en/project-results/). 

Efektem raportu sporządzonego pod nadzorem União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), 

Valbom e Jovim, jest Podręcznik dotyczący szkoleń i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, który 

skupia się na przeglądzie i ocenie najlepszych praktyk oraz kursów szkoleniowych w Europie, a także 

na analizie potrzeb rynku pracy i perspektyw przedsiębiorczości w Europie i w krajach partnerskich. 

Jego celem jest również ocena istniejących praktyk szkoleniowych w krajach partnerskich oraz 

wprowadzenie prototypowego programu szkoleniowego, który wypełni luki pomiędzy edukacją 

a rynkiem pracy w zakresie umiejętności przedsiębiorczych. 

Drugie spotkanie partnerów oraz publikacja 

Podręcznika dotyczącego szkoleń 

i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 

Projekt Entre-Forward rozwija się, pomimo trudności związanych z pandemią COVID -

19.  Dzięki zaangażowaniu partnerów projektu podczas pracy zdalnej, udało się 

sfinalizować pierwszy rezultat projektu.  

Drugie spotkanie partnerów odbyło się 23 

czerwca 2020 roku 

Ze względu na pandemię COVID-19, spotkanie w Porto 

(Portugalia) zostało odwołane. Zespół Entre-Forward 

zdecydował się na przeprowadzenie wirtualnego 

spotkania, aby rezultaty projektu zostały dostarczone 

na czas. Podczas spotkania partnerzy omówili 

ostateczną wersję IO1, a także zatwierdzili wytyczne 

dotyczące IO2. 

W ciągu najbliższych miesięcy, partnerzy projektu 

skupią się na rozwoju IO2, IO3 i IO4. 
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Główne wnioski 

 

Na podstawie różnych sekcji, zdefiniowaliśmy istniejące luki w szkoleniu w 27 programach nauczania 

niektórych istniejących instytucji szkoleniowych w dziedzinie przedsiębiorczości w sześciu krajach 

partnerskich. Dzięki tej analizie zidentyfikowaliśmy znaczną część istotnych informacji/danych, które 

mogą mieć duże znaczenie w obszarze przedsiębiorczości oraz dla osób, które chcą prowadzić nową 

działalność gospodarczą.  

Sekcje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu zostaną wykorzystane do opracowania IO2 

(Narzędzie Online), IO3 (Program Szkoleniowy) i IO4 (E-Przewodnik).  

Wszystkie dane na poszczególnych etapach zostały poddane analizie statystycznej, w celu wyciągnięcia 

wniosków i wprowadzenia naszego prototypu, który schematycznie przedstawia poniższy rysunek.

  

WIĘCEJ INFORMACJI 

www.entre-forward.eu  

@EntreForward 

contact@coop-jeunes.com 

KOLEJNE ETAPY 

 Tworzenie treści do IO2 (Handbook on Entrepreneurial Trainings 

and Skills) 

 Rozwój IO3 i IO4 

 Trzecie spotkanie partnerów, Ateny, Grecja, Styczeń 2021 
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