
Třetí cesta

Projekt Third Way je projektem Klíčové akce 2 Erasmus financovaným z programu 
Erasmus+ Evropské unie (EU). 

V průběhu projektu bylo vytvořeno osm studijních modulů a jeden úvodní modul. 

Jedná se o moduly:

 Finanční řízení 
 Financování a výběrová řízení 
 Správa a vedení 
 Řízení dopadů 
 Řízení a vedení
 Marketing a sociální média
 Řízení projektů 
 Zahájení podnikání

Moduly jsou po registraci na webových stránkách Third Way http://www.thethirdway.com/ k 
dispozici široké veřejnosti. Registrace je nutná, aby systém rozpoznal, v jaké fázi se student 
nachází a následně bylo možné vystavit certifikát o absolvování modulu. Moduly fungují jako
samostatné „lekce“, což znamená, že student může absolvovat pouze jeden modul nebo 
všechny, a to v libovolném pořadí podle svých časových možností. 
Projekt byl financován z prostředků EU, vzdělávací kurzy proto nejsou zpoplatněny. To platí 
jak pro jednotlivce, tak instituce různého zaměření, včetně vzdělávacích. 

Příklady využití modulů – jednotlivci:

 Studenti a začínající podnikatelé pro osvojení základů podnikání
 Studenti obchodních oborů za účelem rozšíření vzdělání 
 Podnikatelé a zaměstnanci za účelem růstu osobního rozvoje
 Kdokoliv za účelem osobního nebo kariérního rozvoje

Příklady využití modulů – vzdělávací instituce:

 Příprava na konkrétní studijní program, do nějž nastupují studenti s rozdílnou úrovní 
vědomostí 

 Vytvoření krátkých programů pro nastupující studenty; moduly jako základní učební 
osnovy

 Rozšířené – nadstavbové studium ve volném čase

Příklady využití pro organizace

 Odborný rozvoj zaměstnanců 
 Posílení sociálních vazeb v organizaci

http://www.thethirdway.com/


O projektu

Do projektu Third Way, který probíhal v letech 2019-2022, se zapojilo deset organizací z 
devíti zemí: Belgie, Běloruska, Kypru, České republiky, Německa, Nizozemska, Portugalska,
Španělska a Spojeného království. Projekt nabízí výukové materiály pro jednotlivce, 
vzdělávací i soukromé instituce, jejichž studijním oborem či náplní práce je nejen podnikání. 
Práce na projektu byly rozčleněny do tří etap: první – konzultační a průzkumné období – 
zjišťování, co stávající podnikatelé považují za základ, jenž by měl znát každý. Druhá – 
technická příprava online vzdělávacích kurzů a vytvoření samotných modulů členy 
projektového týmu. Třetí fáze – zdůraznění benefitů modulů pro rozvoj dovedností a znalostí
jednotlivců prostřednictvím usnadnění přístupu v rámci podniků. V současné době jsou 
vzdělávací materiály k dispozici široké veřejnosti. Další podrobnosti o projektu a online 
vzdělávacích modulech naleznete zde: https://thethirdway.eu/

https://thethirdway.eu/

