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Celem ETEE była poprawa jakości szkoleń dla edukatorów przedsiębiorczości 

w instytucjach szkolnictwa wyższego (HEI), organizatorów kształcenia i 

szkolenia zawodowego (VET) oraz organizacji wspierających przedsiębiorstwa 

w całej Europie, poprzez rozwój praktycznego doświadczenia w zakresie 

przedsiębiorczości.  

 

Wszystkie rezultaty projektu ETEE są dostępne na stronie internetowej 

projektu, są bezpłatne dla każdego i zawierają w pełni edytowalne wersje. 

programu. szkoleniowego i pakietu dla szkoleniowców.  

 

 

Projekt 

Szkolenie dla edukatorów przedsiębiorczości (ETEE) było dwuletnim 

projektem współfinansowanym przez program Erasmus+. 

 

  

 

1. Raport dobrych praktyk 

Schemat programu ETEE zawierał ogólny przegląd treści programu. Program 

podzielono na 9 modułów, podkreślając doświadczenia użytkowników i 

kluczowe wyniki. Schemat programu został poddany analizie przez szerszą 

sieć przedsiębiorców, którzy dostarczyli informacji zwrotnych, informujących o 

rozwoju programu szkoleniowego. 

W raporcie na temat najlepszych praktyk dokonano przeglądu materiałów, 

zestawów narzędzi, zasobów, badań i programów szkoleniowych, które już 

istniały w celu wsparcia edukatorów przedsiębiorczości. Podkreślono w nim 

kluczowe zasady, które powinny stanowić podstawę programu ETEE oraz 

najlepsze praktyki, które należało uwzględnić. 

2. Schemat programu 

Program szkoleniowy ETEE jest zbudowany w oparciu o 6 zasad ETEE, z 

naciskiem na uczenie się przedsiębiorczości poprzez doświadczanie i rozwijanie 

projektu przedsiębiorczego.  Składa się on kursu ETEE (9 modułów, z materiałami 

dydaktycznymi) oraz planów zajec, dostarczając jasnych wskazówek, jak 

zrealizować program.  Wszystkie elementy kursu odzwierciedlają rzeczywiste 

doświadczenia, w tym rozwijanie i testowanie pomysłów, idee sprzedaży oraz 

planowanie działań.  
 

Program promuje i wspiera kreatywność i innowację, umożliwiając uczestnikom 

włączenie kształcenia na rzecz przedsiębiorczości do zatwierdzonych, 

istniejących już kursów lub zajęć pozalekcyjnych i warsztatów. 

 

Program promuje i wspiera zdolność do kreatywności i innowacji, umożliwiając 

uczestnikom włączenie edukacji o przedsiębiorczości do obecnych kursów lub 

zajęć pozalekcyjnych i warsztatów.  

3. Program Szkoleniowy 

4. Pakiet Szkoleniowy 

Pakiet ETEE jest przewodnikiem, w jaki sposób zrealizować program 

szkoleniowy. Jest  zaprojektowany, aby pomóc edukatorom czuć się pewnie 

podczas szkolenia i zapewnić uczestnikom pozytywne doświadczenie.  

Pakiet zawiera instrukcje, wytyczne i sugestie umożliwiające edukatorom 

samodzielną realizację programu szkoleniowego. 

Kanwy ETEE  
Uczestnicy używają Kanw ETEE do określenia swoich postępów w ramach 9-

modułowego programu. Kanwy ETEE podkreślają trzy różne aspekty programu 

szkoleniowego: Wymarz to, Zbuduj to, Wykorzystaj to. 


