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Rozpoczecie Projektu – Pierwsze
Spotkanie Partnerstwa
Entre-Forward: Enhancing entrepreneurship skills to projekt Erasmus+ w którym
uczestniczy Cooperative d'Initiative Jeunes Corsica (koordynator) wraz z innymi
partnerami europejskimi. Projekt skupia się na podnoszeniu kwalifikacji i pokazuje, jak
ważny jest rozwój umiejętności przedsiębiorczych. Projekt m a również na celu
promowanie innowacyjnego podejścia do wzmocnienia współpracy pomiędzy
przemysłem i edukacją w kierunku przedsiębiorczości oraz zaproponowanie
innowacyjnych metod opartych na praktyce, w których uczący się są zaangażowani
w pracę nad projektem i/lub w działania motywacyjne.

PIERWSZE SPOTKANIE W BASTII (FRANCJA)
Pierwsze spotkanie projektu Entre-Forward odbyło się w Bastii, w dniach 29 i 30 listopada 2019 roku.
Celem tego spotkania było wzajemne poznanie się, ocena prac podjętych w ciągu pierwszych
3 miesięcy realizacji projektu oraz uzgodnienie następnych kroków w projekcie. Partnerzy omówili
również szczegółowo kwestie techniczne i finansowe, plan zarządzania, plan upowszechniania
i rezultatów.
Przedstawiono wstępne wyniki badań przeprowadzonych w ramach pierwszego rezultatu
(Podręcznik dotyczący szkoleń i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości). Raport ten będzie
zawierał najlepsze istniejące praktyki i kursy szkoleniowe w zakresie szkolenia z zakresu
przedsiębiorczości w Europie. Badania te będą podstawą do opracowania Programu Szkolenia
w zakresie Przedsiębiorczości oraz Interaktywnej Platformy dla Przedsiębiorców w zakresie
Przedsiębiorczości. Wszystkie rezultaty będą dostępne w różnych językach.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

NASZE CELE
Promowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i poczucia inicjatywy,
szczególnie wśród młodych ludzi.;
Wspieranie znaczenia innowacji, kreatywności i zdolności do planowania oraz zarządzania
procesami.

KOLEJNE ETAPY
Finalizacja IO1 – Podręcznika dotyczącego szkoleń i umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości
Aktywne upowszechnianie projektu
Kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 23 – 24 Lipiec 2020 w Godomar (Portugalia)

PARTNERZY
Coopérative d’Initiative Jeunes, Francja
ISON Psychometrica, Grecja
Centrum Wspierania Edukacji
i Przedsiębiorczości (CWEP), Polska

WIĘCEJ INFORMACJI

União das Freguesias Gondomar (S. Cosme)

www.entre-forward.eu

Valbom e Jovim, Portugalia

@EntreForward

Studio Risorse, Włochy
DEP Institut, Hiszpania

contact@coop-jeunes.com
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