
Zwiększanie umiejętności  
w zakresie przedsiębiorczości

PARTNERZY

W skład projektu Entre-Forward wchodzi 
6 partnerów z państw członkowskich UE 
(Francja, Grecja, Włochy, Polska, Portugalia, 
Hiszpania), reprezentujących organizacje 
specjalizujące się w szkoleniach i rozwoju 
przedsiębiorczości.

Partnerzy stowarzyszeni

KONTAKT
Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości 
www.cwep.eu

ZAANGAŻUJ SIĘ

Strona projektu
www.entre-forward.eu

Platforma dla Przedsiębiorców
www.entre-forward.eu/elearningplatform

Zapisz się do newslettera i śledź nas na portalach 
społecznościowych

 EntreForward

Numer projektu 2019-1-FR01-KA204-062880
Czas realizacji projektu 01/09/2019 - 31/08/2022

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie 
stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 
poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta 
do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
informacji w niej zawartych.



Młodzież i dorośli, którzy są zainteresowani 
rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości i wzmacnianiem rozwoju 
osobistego, aby zwiększyć swoje szanse na 
zatrudnienie jako pracownik lub rozpocząć 
własną działalność gospodarczą.

PRODUKTY

Podręcznik dotyczący szkoleń 
i umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości 
Najlepsze istniejące praktyki  
i kursy szkoleniowe w zakresie 
przedsiębiorczości w Europie.

Narzędzie online
Do definiowania odpowiednich 
kluczowych umiejętności 
miękkich i przedsiębiorczych oraz 
opracowywanie testów oceniających.

Program szkoleniowy w zakresie 
przedsiębiorczości
Dla edukatorów, trenerów, doradców 
i odpowiednich specjalistów.

E-przewodnik dla edukatorów
trenerów, doradców, studentów  
i dorosłych.

Interaktywna platforma  dla 
przedsiębiorców 
Obejmująca informacje o możliwościach 
rozwoju przedsiębiorczości  
w Europie oraz zestaw narzędzi 
szkoleniowych w zakresie umiejętności 
przedsiębiorczych.

Działania upowszechniające 
Kampanie mailingowe, media 
społecznościowe i strona 
internetowa projektu.

Lokalne wydarzenia 
upowszechniające
Warsztaty z edukatorami, trenerami 
i interesariuszami.

OPIS PROJEKTU

Wspieranie przedsiębiorczości stało się 
priorytetem politycznym w Europie. 
Państwa członkowskie Unii Europejskiej 
podejmują działania w celu opracowania  
i zapewnienia programów kształcenia  
w zakresie przedsiębiorczości.
 
Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 
są niezbędne w każdej działalności. Dlatego 
też konieczne jest budowanie i rozwijanie 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, 
które umożliwiają osiągnięcie sukcesu  
w przedsiębiorstwie. 

Projekt Entre-Forward skupia się na 
podnoszeniu kwalifikacji i pokazuje, 
jak ważne jest rozwijanie umiejętności 
związanych z przedsiębiorczością. 
Kolejnym celem projektu jest promowanie 
innowacyjnego podejścia do wzmocnienia 
współpracy pomiędzy przemysłem  
i edukacją oraz proponuje innowacyjne 
metody oparte na praktyce, w których 
uczący się są zaangażowani w pracę nad 
projektem i/lub działania motywacyjne.

CELE
Cele projektu Entre-Forward

Promowanie 
kompetencji w zakresie 

przedsiębiorczości, 
kreatywności i poczucia 
inicjatywy, szczególnie 
wśród młodych ludzi.

Wspieranie 
znaczenia innowacji, 

kreatywności 
i zdolności do 

planowania oraz 
zarządzania procesami.

GRUPA 
DOCELOWA

Edukatorzy, trenerzy i doradcy, którzy 
będą doskonalić swoje umiejętności, 
wiedzę i metody w celu zapewnienia 
młodym ludziom spersonalizowanego  
i odpowiedniego wsparcia.

POŚREDNIO

BEZPOŚREDNIO

Instytucje edukacyjne  
i szkoleniowe, decydenci polityczni, 
podmioty publiczne i prywatne.


