
 

 

Třetí cesta - Co z ní pro vás plyne? 

Projekt Third Way byl projektem Klíčové akce 2 Erasmus financovaným z programu 
Erasmus+ Evropské unie. Výstupy jsou nyní k dispozici pro širší využití. 

Bylo vytvořeno osm studijních modulů a jeden úvodní modul. Tyto moduly jsou všem k 
dispozici na webových stránkách Third Way. Vzhledem k tomu, že projekt byl financován z 
prostředků EU, nebude za použití online vzdělávacích kurzů účtován žádný poplatek 
jednotlivcům ani institucím Byly vyvinuty tak, aby byly přístupné a široce využívané! 

K dispozici jsou tyto moduly: 

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

Každý, kdo chce využít některý z modulů, může navštívit webové stránky na adrese 
https://thethirdway.eu a poté se zaregistrovat pro přístup k online vzdělávacím kurzům. 
Registrace je nutná, aby systém mohl rozpoznat studenta, v jaké fázi se nachází, a aby bylo 
možné vydat certifikát o absolvování modulu. 

Krásné je, že moduly jsou zcela samostatné, což znamená, že student může absolvovat 
pouze jeden modul nebo všechny moduly v libovolném pořadí. Žák pracuje svým vlastním 
tempem a podle svého vlastního programu. Svobodná volba i bezplatnost - vítězná 
kombinace!  

Kdo by moduly používal?........... Každý, kdo má zájem!!  

Moduly můžete studovat ve svém volném čase, takže nabízejí maximální flexibilitu, a 
vzhledem k povaze financování EU jsou pro všechny uživatele zdarma. 

Zpočátku byly online vzdělávací moduly vyvíjeny s ohledem na cílovou skupinu studentů, 
kteří chtějí založit nebo rozvíjet sociální podnik, ale v průběhu práce se ukázalo, že moduly 
mohou být použitelné pro mnohem širší publikum. 

Příležitosti pro jednotlivce Předpokládáme, že online vzdělávací moduly budou využívat: 

• Studenti a začínající podnikatelé, kteří nemají podnikatelské vzdělání. 
• studentům obchodních oborů k doplnění jejich výuky. 
• Podnikatelé a zaměstnanci pro osobní rozvoj. 
• Všichni, kdo si chtějí zvýšit kvalifikaci za účelem osobního nebo kariérního rozvoje. 



 

 

Příležitosti pro vzdělávací instituce si lze představit jako využití online vzdělávacích 
modulů: 

• Jako příprava na program, kde jsou studenti se smíšenými vstupními zkušenostmi. 
• Nabídnout studentům jako metodu rozšíření studia v jejich volném čase. 
• Nabídnout další studium pro studenty na částečný úvazek, protože tyto moduly lze 

absolvovat kdykoli a kdekoli. 
• Vytvořit krátké programy pro "nové" studenty, které by využívaly vzdělávací moduly 

jako základní učební osnovy. 
 
Příležitosti pro organizace 

• Nabízet příležitosti pro rozvoj zaměstnanců. 
• Příležitost pro podniky začlenit sociální cíle do své organizace. 

 
Souvislosti s projektem 

Projekt Third Way byl projektem Klíčové akce 2 Erasmus financovaným z programu 
Erasmus+ Evropské unie, do kterého se zapojilo deset organizací z devíti zemí: Belgie, 
Běloruska, Kypru, České republiky, Německa, Nizozemska, Portugalska, Španělska a 
Spojeného království. Všichni partneři pracovali na projektu v letech 2019-2022, jehož 
výsledky jsou nyní k dispozici všem zájemcům a jsou k dispozici na webových stránkách 
Třetí cesty https://thethirdway.eu.  

Projekt reaguje na potřebu nabídnout výukové materiály na podporu nových nebo 
potenciálních sociálních podnikatelů, pro které může být hlavní studijní obor podnikání. 
Nabídka však dalece přesahuje tuto původní cílovou skupinu. To, co bylo vytvořeno, může 
využít mnohem více studentů z nejrůznějších oborů. 

Projekt byl naplánován na tři etapy. První, konzultační a průzkumné období - zjišťování, co 
stávající podnikatelé považují za položky, které všichni "potřebují znát". Druhá, vytvoření 
rámce pro tvorbu online vzdělávacích kurzů. Vzdělávací moduly vytvořili členové 
projektového týmu. Třetí fáze se týkala zdůraznění příležitostí k rozvoji dovedností a znalostí 
jednotlivců prostřednictvím usnadnění přístupu ke stážím v (sociálních) podnicích. Ve "fázi", 
do které jsme nyní dospěli, jsou vzdělávací materiály k dispozici komukoli. Další podrobnosti 
o projektu / online vzdělávacích modulech naleznete na https://thethirdway.eu.   

 

 

 

 

 

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise 
nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci. 


