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Narzędzie do oceny poradnictwa
w zakresie przedsiębiorczości
ENTRE-FORWARD (Enhancing entrepreneurship skills) to międzynarodowy projekt
współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+; projekt
jest wdrażany i rozwijany przez sześć organizacji z sześciu krajów ( Portugalia, Polska,
Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja), których ostatecznym celem jest wspieranie
podnoszenia kwalifikacji i zwiększanie świadomości edukatorów, trenerów
i doradców w zakresie szkoleń edukacyjnych, zatrudnienia i ogółu społeczeństwa
w zakresie rozwoju umiejętności przedsiębiorczych,
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, szkoleń, zatrudnienia oraz ogółu
społeczeństwa w zakresie rozwoju
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przedsiębiorczości dało następujące sześć cech jako najbardziej kluczowe w przewidywaniu
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości,, wspieranie rozwoju kultury
sukcesu przedsiębiorczego.
przedsiębiorczości
zbiorowej i wartości demokratycznych wśród młodych ludzi.
CO ZAWIERA ?
Pierwszy test koncentruje się na Samoskuteczności Przedsiębiorczej. Kluczowe, zwłaszcza dla
przyszłych przedsiębiorców, jest wykazywanie wysokiego poziomu poczucia własnej
skuteczności, zaufania do siebie i swoich możliwości.
Drugi test koncentruje się na Intencji Przedsiębiorczej. Aby zostać przedsiębiorcą, należy
wykazać wyraźne zainteresowanie rozpoczęciem i/lub posiadaniem własnej firmy.
Trzeci test koncentruje się na Pewności siebie. Dla aspirujących przedsiębiorców, bycie pewnym
siebie i swoich umiejętności jest kluczowe dla osiągnięcia i utrzymania sukcesu.
Czwarty test koncentruje się na zdolnościach poznawczych. Zdolność jednostki do wyczuwania
i adaptacji do nowych okoliczności, krytyczny zasób dla aspirujących przedsiębiorców.
Piąty test koncentruje się na zdolnościach przywódczych. Aby dana osoba stała się odnoszącym
sukcesy przedsiębiorcą i prowadziła udany biznes, musi wykazać się cechami lidera.
Szósty i ostatni test koncentruje się na skuteczności podejmowania decyzji. Przedsiębiorca,
który chce prowadzić udany biznes, musi nie tylko umieć radzić sobie z niepewnością na
poziomie emocjonalnym lub poznawczym, ale także akceptować zmiany i dostosowywać się do
nich.

JAK TO MOŻE BYĆ POMOCNE W "KRAJU" ?
Narzędzie do oceny poradnictwa w zakresie przedsiębiorczości jest dostępne za darmo
na naszej platformie ENTRE. Dzięki niemu doradcy zawodowi w łatwy sposób mogą
ocenić umiejętności przedsiębiorczych młodych osób, a także zapewnić im usługi
dostosowane do ich potrzeb, oraz wdrożyć konkretne programy doradztwa
zawodowego w kierunku przedsiębiorczości.

GDZIE GO ZNALEŹĆ?
Aby dowiedzieć się więcej o Narzędziu i innych dostępnych zasobach projektu EntreForward, należy odwiedzić stronę :
www.entre-forward.eu

@EntreForward
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