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Mobilny Raport o edukacji w zkaresie przedsiębiorczości i 
zapotrzebowaniu na umiejętności przedsiębiorcze zgodnie z 

wymaganiami firm
Pierwszy rezultat intelektualny projektu IDEA jest już gotowy! Aplikacja IDEA jest

dostępna bezpłatnie i umożliwia edukatorom i osobom z grupy NEET uzyskanie

szczegółowych informacji zwrotnych na temat aktualnie stosowanych metod

nauczania w zakresie przedsiębiorczości przez edukatorów osób dorosłych oraz na

temat zapotrzebowania przedsiębiorstw na umiejętności w zakresie

przedsiębiorczości. Ponadto, za pośrednictwem aplikacji IDEA, młodzi

przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w okresie krótszym niż

10 lat, udzielają osobom z grupy NEET praktycznych porad, aby mogły one

rozpocząć własną działalność gospodarczą. Raport mobilny jest prezentowany w

atrakcyjnej formie, z uwzględnieniem zasad doświadczenia użytkownika i pozwala

użytkownikom na odkrycie wyników z różnych perspektyw i za pomocą filtrów,

takich jak kraj, zawód i inne. Raport mobilny jest dostępny poprzez interfejs

użytkownika na stronie internetowej projektu oraz poprzez aplikację mobilną IDEA,

do pobrania w sklepie Google Play (urządzenia z systemem Android) oraz App

Store (urządzenia Apple). Interaktywny interfejs raportu i aplikacja mobilna są

dostępne we wszystkich językach partnerów projektu (EN, ES, IT, PL, EL).

Partnerem odpowiedzialnym za aplikację mobilną jest CWEP, a wszyscy partnerzy

projektu pomagali we wdrażaniu wyników. Odwiedź naszą stronę internetową i

pobierz aplikację!

2 Wirtualne spotkanie
W piątek, 13 listopada odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu IDEA. Oczywiście, ze względu na obecną sytuację

związaną z Covid-19 , partnerzy nie byli w stanie spotkać się twarzą w twarz w Walencji, jak wcześniej planowano, gdzie

organizacją goszczącą miał być MEUS. Zatem, spotkanie odbyło się online, bezproblemowo, w przyjaznej, opartej na

współpracy atmosferze, podczas którego zostały omówione kolejne etapy projektu.

Partnerzy rozpoczęli spotkanie rozmawiając o nowo uruchomionej aplikacji mobilnej IDEA, aby jeszcze bardziej uprościć i

móc sprytnie zapoznać się z katalogiem. W aplikacji każdy znajdzie wyniki ankiety wskazujące, jakie metody nauczania są

najczęściej wykorzystywane i jakie są najczęstsze tematy, z jakimi spotykają się edukatorzy oraz praktyczne porady dla

młodych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się założyć własną firmę. Przewiduje się jednak kilka usprawnień i korekt w

celu sfinalizowania aplikacji IDEA.

Na koniec, partnerzy omówili tematy kolejnego newslettera, kilka zmian w zarządzaniu projektem oraz możliwość spotkania

się w marcu twarzą w twarz na kolejnym spotkaniu, mając nadzieję, że sytuacja się poprawi i pozwoli wszystkim bezpiecznie

podróżować!

https://idea.erasmus.site/pl/questionnaire/


Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, 
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Co nas czeka w najbliższych miesiącach
Kiedy wersja online Zestawu narzędzi będzie gotowa, wszyscy partnerzy przeprowadzą swoje testy, zgodnie z planem 
przygotowanym przez CKE, zawierającym szczegółowy harmonogram i kwestionariusze oceny testów. Po zakończeniu 
testów, partnerzy wprowadzą ulepszenia zgodnie z wynikami testowania.

Wszyscy mamy nadzieję, że wkrótce sytuacja związana z COVID-19 ulegnie poprawie, aby partnerzy mogli zaangażować 
testerów i sprawnie przeprowadzić procedury testowania. Co najmniej 80 edukatorów młodych osób dorosłych, w 
szczególności NEET i 200 osób z grupy NEET, przetestuje Zestaw narzędzi i dostarczy cennych informacji zwrotnych, w 
celu jego udoskonalenia. Wyniki zostaną w dużym stopniu uwzględnione przez partnerów przy udoskonalaniu Zestawu 
narzędzi.

Partnerstwo IDEA ma nadzieję, że już wkrótce spotka się osobiście na kolejnym międzynarodowym spotkaniu 
projektowym i oczywiście w ramach szkolenia LTTA w Syros, w Grecji, które planowane jest na maj 2021 roku. Ze względu 
na COVID-19 , zmieniono cel LTTA, będzie ono również odgrywać kluczową rolę w testowaniu jakości Zestawu narzędzi.

Bądź na bieżąco, więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej i w mediach społecznościowych projektu IDEA!

https://idea.erasmus.siteIDEAerasmusproject

IO2- Rozwój Interaktywnego zestawu narzędzi 
wspierającego rozwój umiejętności edukatorów osób 

dorosłych w pobudzaniu przedsiębiorczości wśród 
młodzieży NEET

Od maja trwają prace nad stworzeniem drugiego rezultatu intelektualnego.

Zestaw narzędzi to aplikacja internetowa, która bazuje na fazie badawczej (O1). Zapewni dostęp do materiałów

szkoleniowych/dydaktycznych oraz zasobów dotyczących umiejętności przedsiębiorczych. Zestaw narzędzi przeznaczony

jest dla edukatorów osób dorosłych i młodych osób dorosłych.

Zestaw narzędzi podzielony jest na 2 części:

1) Narzędzie do oceny poziomu umiejętności

2) Materiały szkoleniowe (z osobnymi sekcjami dla edukatorów i NEET).

Obecnie, jesteśmy w końcowej fazie tworzenia narzędzia i wdrażania treści. Tak więc, najbardziej czasochłonna i

wymagająca część pracy została prawie ukończona. Czeka nas jeszcze faza testowania i etap doskonalenia narzędzia, aby

było ono jak najbardziej użyteczne i przyjazne dla użytkownika. Mamy nadzieję, że pomimo trudności związanych z

COVID-19, będziemy w stanie przeprowadzić te etapy sprawnie i skutecznie! Mamy jeszcze trochę czasu i już

udowodniliśmy w ramach partnerstwa, że możliwe jest pokonanie różnych przeszkód dzięki zaangażowaniu i chęciom,

zwłaszcza w XXI wieku, gdy mamy dostęp do różnych narzędzi ICT.
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