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ETEE ma na celu poprawę jakości 

edukacji w zakresie przedsiębiorczości, 

prowadzonej w szczególności 

instytucjach szkolnictwa wyższego, 

ośrodkach kształcenia zawodowego 

oraz przez organizacje wspierania 

biznesu w całej Europie.  

Aby zapewnić odbiorcom praktyczne 

doświadczenie w zetknięciu  

z prawdziwym światem biznesu, 

partnerzy zaprojektują, opracują  

i przetestują program szkoleniowy 

ETEE przy ścisłym zaangażowaniu 

zainteresowanych stron i potencjalnych 

beneficjentów. Dzięki temu powstałe 

rozwiązanie będzie dopasowane do 

potrzeb odbiorców, a wydarzenia 

upowszechniające rezultaty projektu 

zapewnią jego rozpoznawalność  

i dotarcie do ich szerszego grona. 

O Projekcie 
ETEE jest dwu-letnim projektem 

współfinansowanym w  ramach programu 

Erasmus+ ze środków  Unii Europejskiej.  

Cele  

Partnerzy zaprojektują i opracują 

program szkoleniowy dla nauczycieli 

przedsiębiorczości: w tym także osób, 

które odpowiadają za projektowanie oraz 

wdrażanie edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości, jak również kadry 

akademickiej, która włącza 

przedsiębiorczość do swoich programów 

nauczania, a także dla doradców 

zawodowych i trenerów prowadzących 

zajęcia ponadprogramowe. 
 

 

Rezultaty 

1. Raport na temat najlepszych 
praktyk: wszyscy partnerzy 
zidentyfikują, wyselekcjonują oraz 
opracują przegląd najważniejszych  
już wdrożonych dobrych praktyk, 
mających na celu rozwijanie 
umiejętności nauczycieli 
przedsiębiorczości w całej Europie. 

2. Zarys programu ETEE:  

w dokumencie zostanie 

szczegółowo przedstawiony  

i objaśniony zarys programu 

uwzględniający strukturę, treść  

i doświadczenia użytkownika 

programu szkoleniowego ETEE. 

3. ETEE program szkoleniowy: 

dokument ten przedstawi program 

szkoleniowy krok po kroku, z punktu 

widzenia użytkownika i trenera, w 

oparciu o najlepsze praktyki i ocenę 

potrzeb, opracowane podczas 

pierwszych faz projektu. 

4. ETEE pakiet dla trenerów: po fazie 
testów i analizie opinii użytkowników 
partnerzy przygotują pełne wytyczne 
i moduły przeznaczone dla 
nauczycieli przedsiębiorczości,  w 
szczególności tych 
zainteresowanych praktycznym 
doświadczeniem biznesowym. 

Grupy docelowe 

BEZPOŚREDNIA GRUPA DOCELOWA: 
 Personel wyższych uczelni nie 

będący kadrą akademicką, 

wspierający przedsiębiorczość w 

ramach działów 

kariery/przedsiębiorczości; jak 

również personel ośrodków 

szkoleniowych czy organizacji 

branżowych; 

 Pracownicy naukowi i kadra 

akademicka wyższych uczelni 

realizujący edukację w zakresie 

przedsiębiorczości w ramach 

programu nauczania. 

POŚREDNIA GRUPA DOCELOWA:  

 Personel organizacji 

wspierających przedsiębiorczość 

(inkubatory, akceleratory, itp.); 

 Personel opracowujący  

i realizujący edukację w zakresie 

przedsiębiorczości w instytucjach 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego; 

 Młodzi przedsiębiorcy; 

 Organizacje rządowe. 
 


