
Developing 
Inclusive and 

Innovative 
Entrepreneurship 

Education 
In Europe

Poznając przedsiębiorczość społeczną, a 
następnie decydując się na nią 

przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że 
ich praca jest korzystna dla 

społeczeństwa. Z badań wynika, że w 
latach 2003-2009 liczba kierunków 

studiów z zakresu pomocy społecznej na 
największych światowych uczelniach 
wzrosła prawie dwukrotnie. Wśród 
nowego pokolenia przeważa trend 

wspierania społeczeństwa. Dlatego w 
dzisiejszych czasach absolwenci wolą 

pracować w firmach ceniących 
odpowiedzialność społeczną. Ponadto 
coraz częściej nie rozróżniają między 

zarobkami, a odpowiedzialnością 
społeczną: oczekują, że firma, w której 
pracują, bierze pod uwagę obie kwestie. 

Jeśli Ty, Twoi uczniowie lub Twoje 
dzieci są zainteresowane 

przedsiębiorczością i ten wybór wynika 
nie tylko ze względów finansowych, ale 
także moralnych, możesz skorzystać z 
naszych zasobów i skontaktować się z 

nami.
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Celem projektu Start In (2017-2020) 
jest ożywienie „przedsiębiorczego 

sposobu myślenia” oraz rozwój 
zdolności i umiejętności poprzez 

dostarczenia podstawowej wiedzy 
młodym przedsiębiorcom, aby mogli 

wcielić swoje pomysły w życie w 
różnych kontekstach społecznych, 

kulturowych lub ekonomicznych w 
Europe. Zgodnie z celem projektu, 8 

partnerów z 7 różnych krajów 
pracowało nad zaprojektowaniem i 
rozwojem środowiska rozwiniętego 

pod względem pedagogicznym w 
celu zwiększenia innowacyjności i 

przedsiębiorczości młodych ludzi w 
ramach edukacji. Projekt ten został 

zrealizowany przy użyciu materiałów 
dydaktycznych, w platformy 

internetowej opartej na 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych, w ramach 

programu Erasmus + dla grupy 
nauczycieli, studentów i innych 

interesariuszy.

Cel 
Projektu

Projekt realizowany 
pod kątem edukacji 

włączającej i rozwoju 
ekosystemu 

przedsiębiorczości.

Moduły szkoleniowe dotyczące 
inkluzywnej i innowacyjnej 

edukacji w zakresie 
przedsiębiorczości

Celem modułów szkoleniowych, 
stworzonych wspólnie z partnerami 

projektu, jest rozwijanie różnych 
aspektów edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości.

Program nauczania w zakresie 
inkluzywnej i innowacyjnej 
przedsiębiorczości zgodny z 

Europejskimi Ramami Kwalifikacji

Teoretyczne ramy kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości łączą wspólne 

doświadczenia i zrozumienie partnerów 
projektu, na temat tego, co oznacza kształcenie 
w zakresie przedsiębiorczości i co ma na celu 
edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Ramy 
teoretyczne posłużyły zatem jako podstawa do 

opracowania programu nauczania. Zestaw samodzielnie opracowanych 
aplikacji mobilnych

Instytucje edukacyjne i nauczyciele 
krajów partnerskich zaangażowanych 

w testowanie rezultatów projektu 
eksperymentowali z różnymi 

narzędziami cyfrowymi i aplikacją 
mobilną w ramach wspierania edukacji 

w zakresie przedsiębiorczości.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna została opracowana 
w celu dalszego wspierania nauki. Może 

być wykorzystywana do tworzenia 
quizów, np. w celu weryfikowania 

efektów uczenia; lub innych 
interaktywnych treści. Aplikacja może 

być wykorzystywana zarówno przez 
nauczycieli, jak i uczniów. 

Wielojęzyczna platforma e-
learningowa

Platforma e-learningowa jest otwartym 
środowiskiem nauczania, dostępnym w 
szczęści językach. Treści modułów mają 
na celu rozwój własnych umiejętności 
nauczycieli. Nauczyciele na różnych 

poziomach szkoły mogą wykorzystywać 
dostępne już treści w swojej pracy 

dydaktycznej, jak również 
dostosowywać i rozszerzać je tak, by 

odpowiadały uczniom w różnym wieku, 
o różnych zainteresowaniach i stylach 

uczenia się. 

Przewodnik dotyczący tworzenia 
integracyjnego i innowacyjnego ekosystemu 

edukacji w zakresie przedsiębiorczości w 
Europie

Celem przewodnika jest zebranie materiałów 
opracowanych w ramach projektu Start In 
oraz doświadczeń zdobytych podczas jego 
tworzenia, w celu promowania i rozwijania 

edukacji z zakresu przedsiębiorczości w 
Europie.

W trakcie trwania projektu powstało 6 rezultatów intelektualnych.




