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Streszczenie projektu   

 

Celem projektu BEGIN jest opracowanie kompleksowego programu nauczania, który zwiększy 

umiejętności miękkie studentów i absolwentów uczelni wyższych potrzebne podczas 

wchodzenia na rynek pracy. Program przyczyni się również do przygotowania studentów w 

zakresie kompetencji oraz umiejętności wymaganych przez pracodawców na rynku pracy. 

Projekt zakłada 3 główne wynik prac intelektualnych: 

1. Zestaw narzędzi do podejmowania działań związanych z poszukiwaniem właściwej 

ścieżki kariery; 

2. Narzędzie metodologiczne do podejmowania wspólnych inicjatyw edukacyjnych i 

biznesowych; 

3. Otwarty materiał szkoleniowy służący podniesieniu kwalifikacji kadry akademickiej 

oraz studentów uczelni wyższych w zakresie umiejętności ułatwiającym im wejście na 

rynek pracy.  

Program nauczania zostanie przygotowany we współpracy z partnerami ponadnarodowymi z 

Niemiec Portugalii, Bułgarii, Włoch oraz Polski. 

 

W celu opracowania programu nauczania w ramach projektu przeprowadzona będzie seria 



    
   

paneli dyskusyjnych (tzw. round tables) - po jednym w każdym kraju macierzystym Partnerów 

projektu.  Podczas paneli omawiane będą rozwiązania stosowane w systemach edukacji oraz 

omawiane możliwe usprawnienia bądź zmiany mogące mieć pozytywny wpływ na 

przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu toku kształcenia. W każdym 

panelu wezmą udział absolwenci szkół wyższych, nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele 

pracodawców.  

 

Po przeprowadzeniu wszystkich planowanych paneli dyskusyjnych odbędą się wydarzenia 

promocyjne w każdym kraju partnerskim z wyłączeniem Polski. W spotkaniach udział wezmą 

przedstawiciele kadry nauczycielskiej, partnerów biznesowych oraz studenci. Podczas 

wydarzeń przedstawione zostaną wnioski z paneli dyskusyjnych oraz potrzeba wprowadzenia 

innowacji w zakresie kształcenia uczniów w celu lepszego przygotowania przyszłych 

absolwentów do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy spotkań z obszaru biznesowego zostaną 

również zapoznani z korzyściami płynącymi dla pracodawców z wdrażanego rozwiązania. 

 

Na zakończenie projektu przewidziano konferencję w Warszawie zorganizowaną przez V-

Systems we współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu, w ramach której uczestniczyć będą 

reprezentatywni przedstawicieli grupy docelowej. Na konferencji zaprezentowane zostaną 

ostateczne wyniki projektu. Przedstawiona zostanie ścieżka metodologiczna przygotowania 

uczniów do podjęcia pracy po zakończeniu kształcenia oraz wymienione zostaną korzyści dla 

przyszłych pracodawców. 

Planowany termin konferencji w Polsce – sierpień 2021 r. 

 

Działania upowszechniające mają na celu dotarcie do 558 bezpośrednich beneficjentów w 

szczególności do: 

- min. 30 interesariuszy wywiadów na temat wyników; 

- min. 48 uczestników debat podczas okrągłych stołów; 

- min 200 uczestników działań związanych z poszukiwaniem kariery; 

- min. 60 przedstawicieli kadry akademickiej, którzy ukończyli szkolenie; 

- min. 140 uczestników wydarzeń promocyjnych projektu w krajach partnerskich; 

- min. 80 uczestników konferencji końcowej. 

 

 


