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Przedsiębiorczość jest uznawana za ważny czynnik wzrostu gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy. Jedną z głównych rekomendacji w „Planie działania Komisji UE na rzecz 
przedsiębiorczości do 2020” (2012) jest promocja edukacji i szkoleń z zakresu 
przedsiębiorczości. 
W UE uwolnienie potencjału i skuteczność nauczania przedsiębiorczości w szkołach 
zawodowych wciąż nie są satysfakcjonujące, głównie z powodu braku odpowiednich 
materiałów i umiejętności trenerskich szkoleniowców. 
Projekt DIST ma na celu zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości wśród 
trenerów kształcenia i doskonalenia zawodowego, aspirujących przedsiębiorców  
i przedsiębiorców, wykorzystując historie biznesowe:  poprzez mikro-narrację nadaje się 
znaczenie wydarzeniom życiowym i pozwala dzielić się wartościami z innymi. 
Wideo-historie biznesowe zostaną wykorzystane do stworzenia zestawu otwartych 
zasobów edukacyjnych. 
 
W kolejnych trzech latach projektu zostaną stworzone: 
- Poradnik oparty na wideo-historiach biznesowych do celów szkoleniowych 
- Materiały filmowe oparte na historiach biznesowych młodych przedsiębiorców 
zakończonych powodzeniem 
- Tematyczne filmy do celów kształcenia i doskonalenia zawodowego 
- E-szkolenia adresowane do trenerów i dorosłych bezrobotnych 
 
Projekt będzie realizowany przez konsorcjum 6 organizacji zainteresowanych różnymi 
poziomami rozwoju przedsiębiorczości: 2 stowarzyszeń pracodawców,  2 organizacji 
badawczych, 2 organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

AKTUALIZACJA PROJEKTU 
Partnerzy projektu wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym w siedzibie ASEV (Empoli, 
Włochy) z zamiarem dopracowania celów projektu i uzgodnienia przyszłych działań. 

 
Spotkanie inauguracyjne przedstawicieli organizacji partnerskich - Empoli (Włochy) 

CO DALEJ 
W kolejnych miesiącach, w kraju każdego z partnerów, zostaną przeprowadzone wywiady 
i nagrania wideo z 15 młodymi przedsiębiorcami. Rezultatem wywiadów będzie 
przeprowadzenie badań dotyczących głównych tematów, jakie pojawiły się podczas 
wywiadów, zostaną utworzone poradnik szkoleniowy oparty na wideo-historiach 
biznesowych i szereg filmów edukacyjnych.  
Wkrótce aktywna będzie witryna internetowa projektu. Więcej informacji można uzyskać 
kontaktując się z najbliższym partnerem: karolina.tomczyk@uni.lodz.pl 
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