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Działanie 1:  Określenie i analiza najnowszych podstaw 

teoretycznych i innowacyjnych podejść pedagogicznych w zakresie 

inkluzyjnej i innowacyjnej edukacji na rzecz przedsiębiorczości.  

 

"Przedsiębiorczość nie jest ani nauką, ani sztuką. Jest praktyką". 

(Peter Drucker, 1985) 

 

 

 

Kultura przedsiębiorczości wzmacnia działalność przedsiębiorczą osób uczących się 

i społeczeństwa, w którym działania są oparte na własnej woli i współpracy (rząd Finlandii 2017). 

Termin ‘przedsiębiorczość’, definicja oraz podejście do edukacji w zakresie przedsiębiorczości jest 

złożone koncepcyjnie (Thrane i in., 2016). Zasadniczo, przedsiębiorczość polega na podejmowaniu 

inicjatywy i przekształcaniu pomysłów w działania. W najszerszym znaczeniu kształcenie 

w zakresie przedsiębiorczości, w kontekście szkolnictwa wyższego, odnosi się do elementów 

programu nauczania, który ma na celu zaangażowanie studentów w rozważania, praktykę 

i refleksję nad pojęciem przedsiębiorczości i jest zaczerpnięty z najszerszej definicji 

przedsiębiorczości, która postrzega ją jako działanie tworzące wartość (Lackeus, 2015). Na 

poziomie europejskim ‘poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości’ jest zdefiniowane jako kluczowa 

kompetencja w uczeniu się przez całe życie (Parlament Europejski i Rada, 2006). Nie ma jednak 

wspólnie uzgodnionej definicji kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w całej Europie (Komisja 

Europejska /EACEA/Eurydice, 2016). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości polega na 

umożliwieniu osobie rozwijania kreatywności, innowacyjności i umiejętności podejmowania 

ryzyka, a także zdolności do planowania i zarządzania projektami w celu osiągnięcia celów.  

 

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości może promować uczenie się i rozwój wiedzy zawodowej 

oraz przyczyniać się do zrozumienia innowacji, ducha przedsiębiorczości, a tym samym zwiększać 

umiejętności przedsiębiorcze i zawodowe. Jednak, choć tradycyjnie jest ona osadzona 

w przedmiotach biznesowych, edukacja w zakresie przedsiębiorczości powinna wykraczać poza to 

wąskie podejście, ponieważ jest to szersze, głębsze i bogatsze pojęcie (Jones i Iredale, 2010). 

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości obejmuje holistyczny rozwój osobisty i transformację, 

która zapewnia wiedzę, umiejętności i efekty uczenia się w zależności od postawy. Daje to filozofię 



przedsiębiorczego myślenia, pasji i orientacji na działanie, którą osoby zastosować w swoim życiu, 

pracy, społeczności i/lub własnych nowych przedsięwzięciach. (McGuigan, 2016) 

 

Badania wykazały, że udział w edukacji z zakresu przedsiębiorczości zwiększa długoterminowe 

prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak również generowania dochodów 

z przedsiębiorczości (Elert i in., 2015). W odniesieniu do celu projektu START IN, jakim jest 

opracowanie w szkole w Europie inkluzyjnej i innowacyjnej edukacji o przedsiębiorczości, 

proponuje się szeroką definicję przedsiębiorczości, mającą zastosowanie we wszystkich sferach 

życia:  

Przedsiębiorczość polega na wykorzystywaniu możliwości i pomysłów oraz 

przekształcaniu ich w wartość dla innych.  

Wartość ta może mieć charakter finansowy, kulturowy lub społeczny (Moberg i in., 2012; 

Bacigalupo i in., 2016). Przedsiębiorczość sprzyjająca włączeniu społecznemu jest rodzajem 

przedsiębiorczości, który uwzględnia wyzwania społeczne, przed którymi stoi dziś Europa i świat 

(KE, 2013). Przedsiębiorczość sprzyjająca włączeniu społecznemu zachęca i wspiera 

przedsiębiorczość grup osób, które są niedostatecznie reprezentowane i znajdują się w trudnej lub 

w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Ściśle powiązana z przedsiębiorczością sprzyjającą 

włączeniu społecznemu, innowacyjność społeczna polega na opracowywaniu i wdrażaniu nowych 

pomysłów (produktów, usług i modeli) w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i stworzenia 

nowych relacji lub współpracy społecznej, a także stanowi nową odpowiedź na pilne potrzeby 

społeczne, które mają wpływ na proces interakcji społecznych (KE, 2013).  

 

Podstawy pedagogiczne: 

 

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości jest wspierana przez uczenie się poprzez działania 

empiryczne w normalnym środowisku klasowym lub poza nim i jest prowadzona w ramach 

różnych przedmiotów na różnych poziomach nauczania (Jones i Iredale, 2010). Poprzez uczenie 

się w oparciu o praktykę przedsiębiorczość składa się z portfolio praktyk (Neck i in., 2014). Dzięki 

tym praktykom, uczniowie uczą się myśleć bardziej przedsiębiorczo i z kolei działać bardziej 

przedsiębiorczo (Neck et al., 2014).  



Opracowując model rozumienia procesu przedsiębiorczości, Timmons i Spinelli (2007) 

przedstawili trzy krytyczne czynniki: 1) rozpoznanie możliwości, 2) rozwój odpowiedniego 

zespołu oraz 3) zdolność do organizowania zasobów. Czynniki te są również krytyczne 

w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości, podczas gdy uczenie się przedsiębiorczości jest 

wielowarstwowe i wymaga zaangażowania w kontekście społecznym w celu zapewnienia 

znaczenia dla uczącego się (Hunter and Lean, 2018). Ci sami autorzy twierdzą, że treści nauczania 

powinny umożliwiać uczącym się rozwijanie rozumienia świata wraz z wiedzą na temat 

przedsiębiorczości, przy czym narzędzia nauczania powinny być elastyczne i oparte na działaniu. 

Podobnie, przedsiębiorczy sposób myślenia jest ważny przy dostrzeganiu potencjalnych korzyści 

z przedsiębiorczości dla życia publicznego i prywatnego (Achtenhagen i Johannisson 2015).  

 

W oparciu o teorię kształcenia dorosłych Knowles (1984) i Knowles et al. (2011), nowoczesne 

kształcenie dorosłych opiera się na następujących założeniach - dorośli:  

 

● samodzielnie kierują procesem uczenia się;  

● posiadają doświadczenie, które może stać się źródłem nauki i odnosić się do nowej nauki; 

● są bardziej zainteresowani nauką bezpośrednio związaną z ich pracą, życiem rodzinnym 

lub społecznym; 

● koncentrują się na rozwiązaniu danego problemu w kontekście podejmowanej nauki. 

 

Wspierając to, McDonough (2013, s. 346) uważa, że osoby uczące się, które uczą się samodzielnie, 

są „proaktywne, uczą się więcej rzeczy i uczą się lepiej, niż osoby uczące się, które są reaktywnymi 

uczniami i są pasywnie zaangażowane w proces uczenia się”. Ponadto Kondracka-Szala 

i Malinowska (2016), koncentrując się szczególnie na edukacji w zakresie przedsiębiorczości, 

sugerują rozważenie następujących kwestii: 

- Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. 

- Edukacja na rzecz przedsiębiorczości. 

- Edukacja poprzez przedsiębiorczość.  



Dlatego też poprzez praktyczne działania, projekt START IN ma na celu rozwój przedsiębiorczego 

myślenia, zrozumienia i kompetencji, aby ułatwić integracyjną i innowacyjną edukację w zakresie 

przedsiębiorczości studentów drugiego stopnia w całej Europie. 

 

Działanie 2:  Moduły szkoleniowe w zakresie inkluzyjnej i 

innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości  
 

Treść modułów szkoleniowych będzie dotyczyć tego, dlaczego, co i jak ułatwić inkluzyjną 

i innowacyjną edukację w zakresie przedsiębiorczości w szkołach w Europie. Szkolenie 

rozpoczyna się od poznania, na czym polega przedsiębiorczość, języka przedsiębiorczości, 

kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i dlaczego są one ważne dla zrozumienia w określaniu, 

jakie umiejętności i kompetencje są włączone do integracyjnego i innowacyjnego programu 

kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.  

 

Moduły szkoleniowe pozwalają uczącym się na zbadanie, jak te umiejętności są rozwijane za 

pomocą metod nauczania i pedagogiki. Ten program szkoleniowy jest przeznaczony dla 

edukatorów w szkolnictwie podstawowym i szkoły średniej. Szkolenie skierowane jest do 

edukatorów przedsiębiorczości na poziomie podstawowym, tj. tych, którzy po raz pierwszy uczą 

przedsiębiorczości społecznej i integracyjnej, i będzie interesujące dla osób uczących we 

wszystkich dziedzinach, a nie tylko w biznesie. 

 

Od uczestników (nauczycieli/edukatorów na poziomie podstawowym i średnim) oczekuje się 

ukończenia każdego z trzech modułów edukacyjnych. Podczas gdy każdy moduł i jego 

komponenty są samodzielne, pierwsze trzy (1.1, 1.2 i 1.3) muszą być ukończone jako pierwsze, 

zanim będą mogły być rozpoczęte inne moduły.  

 

Zajęcia edukacyjne:  

Będą czytać/przeglądać materiały związane z modułami, angażować się w sesje on-line i wypełniać 

zadania.  

 



Materiały do nauki:  

Korzystanie z komputera, dostęp do Internetu i oprogramowania Microsoft jest wymagane; 

zebranie grupy osób będzie konieczne w określonych przypadkach. Każdy moduł zawiera opis 

zadań nadzorowane przez moderatora. 

 

Ramy czasowe:  

Jak określono w programie nauczania, każdy z 15 ECTS wymaga łącznie 27 godzin. Obejmuje to 

korzystanie z zasobów on-line, wypełnianie zadań oraz samodzielna eksploracja.  

  



Moduł 1. Inkluzyjna and Innowacyjna Przedsiębiorczość w Szkołach 

w Europie. (5 ECTS)  
 

1.1 Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w szkołach w Europie. 

1.2 Innowacje i przedsiębiorczość społeczna.  

1.3 Przedsiębiorczość sprzyjająca włączeniu społecznemu.  

1.4 Kreatywność w przedsiębiorczości. 

1.5 Umiejętności i technologie cyfrowe stosowane w edukacji w zakresie przedsiębiorczości.  

 

Plan lekcji 1.1: Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w szkole 

w Europie  
 

Zarys tematyczny: 

Moduł ten ma na celu rozwój następujących kompetencji przedsiębiorczych wymienionych przez 

EntreComp (Bacigalupo i in., 2016): samoświadomość i samodzielność, wizja, kreatywność, praca 

z innymi, uczenie się poprzez doświadczenie. 

Celem jest wprowadzenie podstaw kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkołach 

europejskich, aby umożliwić uczący się opracowywanie strategii rozwoju zawodowego dla nich i 

ich szkół. 

Efekty uczenia się: 

Moduł ten oceni zdolności uczącego się w następujący sposób:  

• Zbadanie, omówienie i analiza najnowszych osiągnięć w edukacji z zakresu 

przedsiębiorczości w szkołach w Europie, w tym podstawowych koncepcji, strategii, 

programów nauczania, celów, metod nauczania, najlepszych praktyk, inicjatyw dla szkół, 

zasobów edukacyjnych. 

• Pozwoli zastanowić się nad własnymi kompetencjami w zakresie przedsiębiorczości 

i zaprojektować własną ścieżkę kształcenia dla dalszego rozwoju zawodowego.  

• Pozwoli zidentyfikować mocne i słabe strony oraz opracować plan strategiczny dla swojej 

szkoły/organizacji w celu wspierania edukacji w zakresie przedsiębiorczości. 



Zadania:  

Ukierunkowane badania i działania grupowe pozwolą na zrównoważenie lekcji i zwiększenie 

ogólnej wartości pedagogicznej. 

 Lekcja 1: Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, podstawowe pojęcia i pedagogika 

- Wprowadzenie do celów, założeń i oczekiwanych rezultatów programu edukacyjnego 

START IN, w odniesieniu do wytworzonej przez niego wartości dodanej. 

- Obecna europejska strategia na rzecz przedsiębiorczości i kształcenia w zakresie 

przedsiębiorczości. 

- Ewolucja koncepcji przedsiębiorczości. 

- Kompetencje przedsiębiorcze i edukacja szkolna. 

- Metody nauczania i uczenia się. 

- Edukacja przedsiębiorcza dla nauczycieli. 

Praca z innymi jest ważną częścią kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i uczenia się z innymi. 

Ta lekcja ma na celu zachęcenie do interakcji i współpracy pomiędzy uczącymi się. 

Dyskusja w grupie 1: Uczestnicy przedstawiają się i prezentują swoje aktualne 

doświadczenia zawodowe, w tym poziom wykształcenia (podstawowe, średnie, zawodowe, 

specjalne potrzeby), przedmioty, których uczą, metody nauczania, które obecnie stosują 

oraz analizują, w jaki sposób jest to istotne dla kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.    

Lekcja 2: Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w szkole w Europie; polityki krajowe, 

programy i wytyczne; Inicjatywy dla szkół; Materiały dydaktyczne i dobre praktyki. 

Dyskusja w grupie 2: Uczestnicy korzystają z zasobów edukacyjnych w celu określenia 

dobrych praktyk lub inicjatyw, które lepiej odpowiadałyby potrzebom ich szkoły. 

Informacje zwrotne od innych uczestników w grupie. 

  

Pytania do nauki: 

- Czym jest przedsiębiorczość? 

- Jakie są kluczowe elementy składowe przedsiębiorczości jako kompetencji? 



- Jakie metody nauczania są najbardziej efektywne w nauczaniu przedsiębiorczości w szkole? 

- Jak możemy przygotować nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości? 

- Jakie są najnowsze osiągnięcia w edukacji z zakresu przedsiębiorczości w szkołach w Europie? 

- Jakie istnieją najlepsze praktyki/inicjatywy? 

- Jakie są dostępne zasoby? 

 

Kontekst:  

Uczestnicy są zobowiązani do udziału w dyskusjach grupowych koordynowanych przez moderatora 

modułu. Mogą one być prowadzone online lub osobiście, w zależności od geograficznego 

rozmieszczenia uczestników. 

- Pierwsze zadanie koncentruje się na autorefleksji i jest zadaniem indywidualnym. 

- Drugie zadanie może być albo indywidualne, albo w małej grupie. Celem tego zadania jest nauka 

w prawdziwym życiu, z udziałem lokalnej szkoły i zainteresowanych stron: nauczycieli, uczniów, 

rodziców, itp. 

 

Ocena:  

Zadanie 1: Uczestnicy piszą esej (300-500 słów) na temat dotychczas prezentowanych 

koncepcji: 

- Zastanowić się nad swoimi doświadczeniami i ocenić ich obecne kompetencje w zakresie 

przedsiębiorczości (wiedza, umiejętności i poziom autonomii). 

- Określenie ich potrzeb w zakresie dalszego rozwoju. 

- Przestudiować program START IN i wybrać moduły, które najlepiej odpowiadają ich 

potrzebom i oczekiwania. 

Zadanie 2: Uczestnicy opracowują plan własnej szkoły w celu wspierania społecznej 

i integracyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości (500-800 słów). 

  



Plan lekcji 1.2: Innowacyjność, Zrównoważona Rozwój 

i Przedsiębiorczość Społeczna 
 

1.2.1. Innowacyjność  

1.2.2. Zrównoważony rozwój  

1.2.3. Przedsiębiorczość społeczna  

 

1.2.1 Innowacyjność  

 

Zarys tematyczny: 

Moduł ten przyczyni się do rozwoju wiedzy na temat koncepcji innowacji i zrozumienia różnych 

modeli procesów innowacyjnych. Ma on na celu rozwinięcie następującej podstawowej wiedzy 

z zakresu teorii innowacji:  

● Innowacje (definicja, rodzaje, przykłady) 

● Innowacyjność i przedsiębiorczość 

● Dlaczego innowacja jest ważna 

● Jak możemy zainscenizować innowacje?  

 

Efekty uczenia się: 

Po ukończeniu modułu, uczący się powinni być w stanie: 

• Wykazać się krytycznym zrozumieniem innowacji. 

• Wyjaśnić główne historyczne i aktualne perspektywy w zakresie innowacji. 

• Wykazać zrozumienie, w jaki sposób osoby i organizacje mogą identyfikować możliwości 

innowacji. 

• Wyjaśnić ogólne podejście do wykorzystywania takich możliwości. 

• Okazywać zrozumienie dla przedsiębiorców poprzez innowacje. 

 

Zadania:  

Poprzez dyskusję grupową lub indywidualnie, ocenić poziom innowacyjności interesariuszy 

zidentyfikowanych podczas nauki/wyboru online.  



Działania edukacyjne: 

Lekcja online zbuduje teoretyczne ramy dla innowacji i zapewni:  

• Teoretyczne informacje na temat innowacji. 

• Konkretne pojęcia związane z innowacjami. 

• Przygotowanie do pisania eseju. 

• Ocenę esejów. 

• Sesję pytań i odpowiedzi. 

• Test wstępny i końcowy. 

Pytania do nauki: 

- Czym jest innowacja? 

- Jakie są rodzaje innowacji? 

- Jakie metody są najskuteczniejsze, aby być innowacyjnym? 

- Jakie jest znaczenie innowacji? 

- Jakie są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie innowacji? 

 - Jaka jest rola innowacji dla przedsiębiorczości społecznej? 

 

Kontekst:  

Nauka online. Kontakt z zainteresowanymi stronami. 

 

Ocena: 

Kwestionariusz online przed i po lekcji. Odpowiedzi są generowane automatycznie.  

 

1.2.2. Zrównoważony rozwój  

 

Zarys tematyczny:  

Te działania dydaktyczne są dostosowane do interdyscyplinarnego, opartego na działaniach 

projektowych podejścia, kładącego nacisk na dociekliwość, współpracę i kreatywność. Studia 



przypadków są wykorzystywane do zrozumienia zasad gospodarki cyrkulacyjnej oraz do 

zaprojektowania i stworzenia projektu przedsiębiorczości. Wspierając nauczanie o gospodarce 

cyrkulacyjnej powiązane z kształceniem w zakresie przedsiębiorczości, wyposażamy młodych ludzi 

w umiejętności, wiedzę i sposób myślenia potrzebne do budowania projektów z zakresu 

przedsiębiorczości społecznej, które działają na rzecz społeczeństwa, gospodarki i środowiska. 

 

Efekty uczenia się: 

Rozwój zrozumienia wartości Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Obiegowej dla każdego 

innowacyjnego projektu tworzącego wartość w kontekście społecznym, kulturowym lub 

gospodarczym. 

Identyfikacja głównych koncepcji i kierunków badań w zakresie Zrównoważonego Rozwoju, 

Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Gospodarki Obiegowej oraz ich interakcji z projektami 

z zakresu przedsiębiorczości społecznej. 

Ocena strategicznych korzyści płynących ze Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Obiegowej 

stosowanych w projektach z zakresu przedsiębiorczości społecznej. 

 

Zadania:  

Uczący się zidentyfikują potrzeby i skuteczne podejścia do rozwoju projektu z zakresu 

przedsiębiorczości społecznej w ramach gospodarki obiegowej poprzez działania grupowe, badania 

i studia przypadków.  

Zajęcia edukacyjne: 

1. Seminarium wstępne na temat głównych koncepcji i kierunków studiów w zakresie 

Zrównoważonego Rozwoju, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Gospodarki Okręgowej. 

2. Przedstawienie uczącym się rzeczywistych studiów przypadków w celu sprawdzenia, w jaki 

sposób można wykorzystać zasady gospodarki cyrkulacyjnej do zaprojektowania i stworzenia 

projektu przedsiębiorczości. 

3. Rozwój działalności grupowej w celu zidentyfikowania potrzeb i skutecznego podejścia do 

rozwoju projektu przedsiębiorczości społecznej. 

 



Pytania do nauki: 

1. Jakie są główne założenia gospodarki obiegowej? 

2. W jaki sposób możemy wykorzystać zasady gospodarki obiegowej do zaprojektowania 

i uruchomienia projektu przedsiębiorczości? 

3. Jakie korzyści ze Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Obiegowej można odnieść do 

projektów z zakresu przedsiębiorczości społecznej? 

 

Kontekst:  

Klasa i/lub ustawienia online będą głównymi środowiskami nauki. Niemniej jednak, w zależności 

od dostępności zasobów, wizyty studyjne w prawdziwych firmach i projekty z zakresu 

przedsiębiorczości oparte na gospodarkach obiegowych oraz możliwość interakcji z prawdziwymi 

przedsiębiorcami. 

 

Ocena: 

Ocena tej części obejmuje (1) ocenę indywidualnych postępów oraz (2) dynamikę grupy i projekty 

sugerowane i ułatwiane przez uczącego się, w szczególności identyfikację potrzeb i skuteczne 

podejście do rozwoju projektu przedsiębiorczości społecznej. 

Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie: 

- Indywidualnych działań mających na celu identyfikację dobrych praktyk w projektach 

z zakresu przedsiębiorczości społecznej, które zawierają elementy gospodarki 

cyrkulacyjnej. 

- Projektu działań grupowych z zamiarem określenia potrzeb i skutecznego podejścia do 

rozwoju projektu przedsiębiorczości społecznej. 

Ocena zostanie przeanalizowana wewnętrznie przez pracownika naukowego i specjalistę 

pracującego nad identyfikacją i zastosowaniem elementów ekonomii cyrkulacyjnej do 

projektowania projektów z zakresu przedsiębiorczości społecznej i będzie oparta na wykazaniu 

przez uczącego się zastosowania lekcji w celu ułatwienia działań odpowiednich do wieku. 

 

 



1.2.3 Przedsiębiorczość społeczna 

 

Zarys tematyczny:  

Przedsiębiorczość społeczna jest rodzajem inicjatywy innowacji społecznej. Działalność 

dydaktyczna opiera się na seminariach i studiach przypadków. Innowacja społeczna to nowy lub 

znacząco ulepszony pomysł, który spełnia potrzeby społeczne, tworzy relacje społeczne i tworzy 

nowe formy współpracy. Innowacje te mogą być produktami, usługami lub modelami skuteczniej 

odpowiadającymi na niezaspokojone potrzeby. Celem tej lekcji jest rozwój wiedzy uczącego się na 

temat koncepcji i inicjatyw innowacji społecznych, wspieranie idei, że każda osoba może mieć 

pozytywny wpływ i stać się twórcą zmian społecznych poprzez swoją działalność/pracę. 

 

Efekty uczenia się 

Celem tej lekcji jest umożliwienie uczącym się rozpoznawania i generowania nowych pomysłów 

z punktu widzenia innowacji społecznych. Lekcja pomoże rozwinąć innowacyjny sposób myślenia 

i przyczyni się do zrozumienia i zdolności do rozwiazywania złożonych problemów 

nietradycyjnymi sposobami. Lekcja pozwoli również zrozumieć potencjał innowacyjny 

z wyraźniejszym zrozumieniem, że istnieją sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, które 

mogą mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo. Uczestnicy nauczą się umiejętności 

identyfikowania nowych pomysłów na rozwiązywanie problemów/ zagadnień społecznych. 

 

Zadania 

Poprzez działania grupowe, badania i studia przypadków uczący się odkryją inicjatywy w zakresie 

innowacji społecznych, które mają na celu rozwiązanie problemów społecznych z innej 

perspektywy niż tradycyjna.  

 

Zajęcia edukacyjne: 

1. Mistrzowska klasa/lekcja na temat ogólnych koncepcji związanych z innowacjami 

społecznymi. 

2. Badania nad głównymi wyzwaniami społecznymi w Europie i określenie udanych przypadków 

(maksymalnie 2 na osobę uczącą się).  



3. Koncentracja uczącego się na sprawach zakończonych sukcesem i analiza jednej z nich. 

 

Pytania do nauki: 

• Czym jest innowacja społeczna? 

• Jak stworzyć wybitną inicjatywę innowacji społecznej? 

• Jak mogę stawić czoła wyzwaniu społecznemu z nietradycyjnej perspektywy? 

• Jakie są udane przypadki innowacji społecznych, które obecnie stoją przed wyzwaniami? 

 

Kontekst 

W odniesieniu do zidentyfikowanych udanych przypadków preferowane byłoby zaproszenie 

innowatora społecznego lub wizyta w ramach udanej inicjatywy. Jeśli to możliwe, uczestnicy będą 

pracować w grupach w celu zidentyfikowania i przeanalizowania udanych przypadków dotyczących 

innowacji społecznych, aby promować dialog i debatę. 

  

Ocena 

Przedstawić studium przypadku (liczba słów: 500-1 000) opisujące zidentyfikowane wyzwania 

społeczne oraz główne koncepcje innowacji społecznych. Studium przypadku powinno zawierać 

osobistą analizę (wnioski/wrażenia).  

 

 

Plan lekcji 1.3: Przedsiębiorczość sprzyjająca włączeniu społecznemu  

 

Zarys tematyczny:  

Przedsiębiorczość to zdolność do rozpoznawania i wykorzystywania możliwości w każdym 

środowisku. Przedsiębiorczość inkluzyjna jest rodzajem przedsiębiorczości, w którym 

zaangażowanie i uniwersalny aspekt wszystkich grup ludzi uznaje się za kluczowe dla 

przedsiębiorstwa.  

Celem tej lekcji jest rozwój wiedzy uczących się na temat integracyjnych polityk, programów 

i innych inicjatyw, które mają na celu tworzenie równych szans, stymulowanie tworzenia miejsc 



pracy i zapobieganie lub łagodzenie wykluczenia społecznego. Opracowanie sposobu myślenia, 

który uwzględni najbardziej wrażliwe grupy osób i uzna przedsiębiorcze inicjatywy za czynniki 

sprzyjające zmianom społecznym. 

Działania dla tego modułu opierają się na seminariach, bezpośrednich kontaktach i partnerstwach. 

W celu promowania aktywnego uczenia się zachęca się do takich działań, jak odgrywanie ról 

i osobista analiza. Badane są również dobre praktyki w zakresie projektów dotyczących 

przedsiębiorczości sprzyjającej włączeniu społecznemu i innowacji społecznych. 

Efekty uczenia się: 

Uczestnicy będą w stanie zidentyfikować najbardziej wrażliwe grupy społeczne i włączyć 

przekrojowe kwestie społeczne do swoich strategii biznesowych. 

 

Zadania: 

Dzięki działaniom indywidualnym i grupowym, badaniom i studiom przypadku, uczący się 

uzyskają wiedzę na temat ‘grup ryzyka’ i metod uwzględniania ich perspektyw w każdym projekcie. 

 

Działalność edukacyjna: 

1. Kurs mistrzowski na temat inkluzyjności i słabszych grup społecznych.  

2. Badania, analiza i identyfikacja udanych przypadków innowacji społecznych, które starają 

się objąć te grupy osób, które są w trudnej sytuacji. 

3. Przygotowanie wniosku dotyczącego nowych inicjatyw z punktu widzenia integracji 

społecznej.  

Pytania do nauki: 

• Jak włączyć perspektywę innowacji społecznej do biznesu? 

• Jak włączyć przekrojowe kwestie społeczne do mojej działalności? 

• Jak mogę wspierać integrację w mojej firmie? 

 



Kontekst: 

W celu rozwinięcia wrażliwości uczącego się zaleca się, aby lekcja była prowadzona z grupą osób 

wrażliwych lub w warunkach szkolnych z udziałem przedsiębiorcy.   

Etap ten obejmie grupy uczących się pracujących razem i indywidualnie (online lub osobiście) 

wspomagane przez moderatora modułu. W przypadku studiów przypadków, które opierają się na 

zidentyfikowanych udanych przypadkach, preferowane byłoby zaproszenie przedsiębiorcy 

społecznego, który koncentruje się na integracji. 

Podczas gdy uczący się może ukończyć tę lekcję jako osoba indywidualna i zostać oceniony przez 

prowadzącego moduł, etap ten będzie obejmował grupy (lub osoby indywidualne) uczących się 

pracujących razem, przy wsparciu prowadzącego moduł. 

 

 Ocena 

Przygotowanie eseju (ok. 1000 słów) opisującego główne zagrożone grupy społeczne. Niniejszy 

esej powinien również przedstawiać w zarysie inicjatywy, które mogą przyczynić się do włączenia 

społecznego tych wrażliwych grup w świat biznesu. 

 

 

Plan lekcji 1.4: Kreatywność w przedsiębiorczości 

 

Zarys tematyczny:  

Działania dydaktyczne będą wykorzystywać połączenie stylów prezentacji, seminariów i studiów 

przypadków w celu rozwijania uczenia się o kreatywnych narzędziach i technikach, w tym 

wykorzystywania nowych technologii w celu wzmocnienia integracyjnych i społecznych 

projektów innowacyjnych. Dodatkowo, będą one wykorzystywać badania i inne źródła informacji, 

testy i gry, pracę zespołową i ocenę rówieśniczą. 



Kreatywność w przedsiębiorczości to zdolność do rozpoznawania i włączania nowych technologii 

i kreatywnego myślenia do idei przedsiębiorczości społecznej i rozwoju jej wdrażania.  

Celem tej lekcji jest zwiększenie zdolności twórczego myślenia, podejścia i nastawienia 

społecznego i integracyjnego. Rozwinięcie nowego sposobu myślenia o wykorzystaniu 

kreatywnych podejść i nowych technik kreatywnych w celu zajęcia się/rozwiązania 

problemu/sprawy problemowej w społeczeństwie. 

Efekty uczenia się: 

Umożliwienie osobom uczącym się rozpoznania i zrozumienia zakresu i wartości podejść do 

kreatywnego myślenia, w tym nowych technologii, wzmocnienie i rozwinięcie generowania 

pomysłów oraz zwiększenie empatii w tworzeniu integracyjnego i innowacyjnego projektu 

w zakresie przedsiębiorczości. 

 

Zadania:  

Poprzez działania grupowe, badania i obserwacje uczący się zaangażują się w szereg technik 

i narzędzi kreatywnego myślenia oraz zasad i badań, które są ich podstawą, w celu odkrycia 

nowych i/lub zaadaptowania narzędzi i technik, które zachęcają każdego do tworzenia pomysłów, 

rozwiązywania problemów/ zagadnień społecznych. 

1. Seminarium z interaktywnymi przykładami w celu zrozumienia i przetestowania 

szeregu definicji i korzyści/wyzwań związanych z kreatywnością, w tym wartości 

kreatywności, różnicy między kreatywnością techniczną a artystyczną, stylów uczenia 

się i myślenia prawą/lewą częścią mózgu. 

2. Badania, przegląd i identyfikacja rozszerzonej rzeczywistości oraz innych kreatywnych 

narzędzi i podejść aplikacyjnych do generowania pomysłów, rozwiązywania 

problemów i realizacji projektów. 

3. Opracowanie, zaprojektowanie i stworzenie planu wykorzystania odpowiednich 

i skutecznych narzędzi i technik w celu wsparcia własnego projektu opartego na 

kwestiach społecznych, w tym stworzenie budżetu projektu i podstawowego planu 

wdrożenia - opracowanego w drodze dyskusji w grupach rówieśniczych, podczas 

rewizji i udoskonalenia. 



4. Analiza zastosowania narzędzi i gier w celu wsparcia projektu oraz zastanowienia się 

nad ich przydatnością i skutecznością, ponownie wykorzystanie dyskusji w grupach 

rówieśniczych i informacje zwrotne, w tym identyfikacja i analiza mocnych/słabych 

stron tego podejścia wraz z propozycją zmian, które należy wprowadzić w szkole w celu 

wspierania edukacji w zakresie przedsiębiorczości. 

5. Streszczenie problemów/kwestii i potencjalnych pomysłów na ich rozwiązanie. 

Pytania do nauki: 

- Jakie są zasady podejścia do kreatywnego myślenia?  

- Co definiuje kreatywny sposób myślenia?  

- Jakie kreatywne narzędzia i techniki są dostępne w celu wspierania idei przedsiębiorczości 

społecznej i rozwoju projektów? 

 

Ocena: 

1. Prześlij dokument (w preferowanym i odpowiednim formacie) opisujący lub 

przedstawiający stworzony storyboard z podsumowaniem narzędzi i technik użytych do 

zademonstrowania lub wzmocnienia empatii i zaangażowania w projekt oparty na 

zagadnieniach społecznych (maksymalnie 500 słów) 

2. Prezentacja w tekście oraz w formacie zapisu audio lub wideo, krótka analiza wyboru trzech 

kreatywnych narzędzi, technik lub aplikacji, które mogą wesprzeć projekt. Należy również 

zastanowić się nad ich przydatnością i skutecznością, w tym zidentyfikować 

i przeanalizować mocne i słabe strony ich zastosowania oraz zaproponować zmiany, które 

należy wprowadzić w szkole w celu wspierania edukacji w zakresie przedsiębiorczości 

(maksymalnie 250 słów). 

Należy zauważyć, że uwzględnia się różne style uczenia się i zwraca uwagę na wszelkie kwestie 

związane z dostępnością wynikające z platform technicznych, programów lub metod. 

Uwzględnione zostaną różne podejścia i metodologie realizacji oraz style uczenia się. 

 

 



Plan lekcji 1.5: Umiejętności i technologie cyfrowe stosowane w edukacji 

w zakresie przedsiębiorczości  

 

Zarys tematyczny:  

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości obejmuje holistyczny rozwój osobisty i transformację, 

która zapewnia uczącym się wiedzę, umiejętności i efekty uczenia się w zależności od postawy 

(McGuigan, 2016). 

Celem tej lekcji jest wprowadzenie podstawowych zasad: 

- zwiększenie wiedzy osób uczących się, aby rozpoznać, w jaki sposób TIK mogą być stosowane 

w różnych podejściach metodologicznych podczas kształcenia w zakresie przedsiębiorczości; 

- opracowanie sposobu myślenia o nowych możliwościach/pomocach w celu wdrożenia narzędzi 

TIK w edukacji na rzecz przedsiębiorczości. 

Ta lekcja wykorzystuje refleksję i podejście do uczenia się przez działanie. 

 

Efekty uczenia się: 

Umożliwienie osobom uczącym się rozpoznania korzyści wynikających z włączenia narzędzi 

i metod opartych na TIK do kształcenia w zakresie przedsiębiorczości; określenie różnych narzędzi 

i rozwiązań TIK odpowiednich do kształcenia w zakresie przedsiębiorczości oraz sposobów 

rozwijania wiedzy z wykorzystaniem zasobów TIK. 

Uczący się nabywają umiejętności porównywania i wybierania narzędzi TIK do kształcenia 

w zakresie przedsiębiorczości; projektowania skutecznych narzędzi TIK odpowiednich do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych, atrakcyjnych dla uczących się, by pozostali zmotywowani; 

oraz wykorzystywania narzędzi TIK w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości do wprowadzania 

innowacji poprzez praktykę nauczania. Uczenie się oparte jest na rzeczywistych studiach 

przypadków, z praktyki przedsiębiorczej przygotowanej przez przedsiębiorców. Uczący się będzie 

uczyć się przedsiębiorczości z wykorzystaniem narzędzi opartych na TIK. 

 



Zadania: 

Poprzez zajęcia indywidualne, lekcje w klasie lub poprzez e-learning, uczący się nabywają 

kompetencje do zaangażowania skutecznych narzędzi cyfrowych w praktykę nauczania i uczenia 

się; wprowadzają kreatywność do klasy; wspierają uczących się poprzez: 

1. Analizowanie i porównywanie istniejących internetowych zasobów edukacyjnych i narzędzi 

do tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER), platform e-learningowych, 

aplikacji mobilnych i gier - podczas lekcji w klasie i nauki indywidualnej. Uczący się 

zdobędą wiedzę na temat różnic pomiędzy różnymi rodzajami narzędzi cyfrowych na 

potrzeby edukacji w zakresie przedsiębiorczości, a także będą mogli wybrać odpowiednie 

z nich. 

2. Korzystanie z narzędzi open source do budowania prostych platform e-learningowych 

i własnej mobilnej aplikacji do udostępniania linków, tworzenia ankiet lub tworzenia quizów 

czy też udostępniania pomysłów - podczas zajęć indywidualnych lub w małych grupach 

uczestnicy będą tworzyć własne, dopasowane do ich potrzeb zasoby cyfrowe. 

 

Kontekst:  

Spotkania w klasie z moderatorem w środowisku klasowym wyposażonym w komputery 

z połączeniem internetowym, jest zalecane, aby stymulować postawę przedsiębiorczą i dodatkowo 

wspierać uczących się o szczególnych potrzebach edukacyjnych, a także demonstrować przykłady 

otwartych zasobów edukacyjnych, aplikacji mobilnych i rozwiązań gamifikacji. 

Moderatorzy udzielają wskazówek i porad uczącym się w zakresie korzystania z zasobów 

cyfrowych, aby udowodnić, w jaki sposób mogą oni korzystać z istniejących zasobów 

internetowych, otwartych zasobów edukacyjnych, aplikacji mobilnych i gier, własnych lub 

wprowadzonych przez nauczyciela, poruszając temat integracji w dziedzinie TIK.  

Platforma e-learningowa Start In oraz aplikacja mobilna powinny wiązać się z indywidualnym 

zaangażowaniem uczących się, pod warunkiem dostępu do Internetu. 

Ukończenie tego modułu będzie uzależnione od opracowania cyfrowych rezultatów projektu 

(platforma e-learningowa i aplikacja mobilna) w odpowiedzi na rzeczywiste sytuacje związane 

z przedsiębiorczością.  



W ten sposób zdobyta wiedza z zakresu TIK znalazła zastosowanie w praktyce. Autorami studiów 

przypadków mogliby być przedsiębiorcy, menedżerowie organizacji pozarządowych, czy 

nauczyciele akademiccy (w obszarze zarządzania). 

Ocena:  

Ocena tej lekcji składa się z dwóch części: 

1. Opracowanie własnego narzędzia ICT (platforma e-learningowa lub aplikacja mobilna). 

2. Zaliczenie testu dotyczącego treści tego modułu.  



Moduł 2: Zarządzanie projektami i planowanie finansowe dla 

innowacyjnej i integracyjnej przedsiębiorczości. (5 ECTS)  

 
2.1 Generowanie pomysłów. 

2.2 Studium wykonalności. 

2.3 Kwestie związane z finansowaniem. 

2.4 Prototypowanie oraz kulturowe i społeczne oddziaływanie projektu. 

 

Plan lekcji 2.1: Generowanie pomysłów  
 

Zarys tematyczny:  

Ta lekcja wykorzystuje metodę uczenia się przez działanie i bezpośredniej obserwacji uczenia się.  

Przedsiębiorczość to zdolność do rozpoznawania i wykorzystywania możliwości w każdym 

środowisku. Jednak w przeciwieństwie do większości przedsiębiorców biznesowych, którzy 

zajmują się obecnymi brakami rynkowymi, przedsiębiorcy społeczni zajmują się kwestiami 

hipotetycznymi, niewidocznymi lub często mniej zbadanymi, takimi jak przeludnienie, 

niezrównoważone źródła energii, czy niedobory żywności.  

Celem tej lekcji jest zwiększenie ducha przedsiębiorczości, kultury i postaw, a także opracowanie 

sposobu myślenia o nowych możliwościach w celu zajęcia się/rozwiązania problemu/sprawy, która 

budzi obawy w społeczeństwie.  

Efekty uczenia się:  

- Aby umożliwić uczącym się rozpoznanie i rozwój narzędzi i technik służących do generowania 

nowych pomysłów (pierwszy etap projektu z zakresu przedsiębiorczości społecznej). 

- Wykorzystanie własnych doświadczeń do rozwoju nowych projektów biznesowych i z zakresu 

przedsiębiorczości społecznej. 

- Rozwój niezależnej nauki. 

 

Zadania:  



Poprzez zajęcia grupowe, badania i obserwacje uczący się odkryją nowe i/lub zaadoptują narzędzia 

i techniki, które zachęcają uczących się do generowania pomysłów, rozwiązywania problemów/ 

zagadnień społecznych. 

1. Badania i/lub obserwacja trzech problemów/kwestii społecznych na poziomie lokalnym, 

krajowym i międzynarodowym. 

2. Korzystanie z metodologii tzw. mapy myśli, z problemem/sprawą społeczną w jej centrum, 

mapy potencjalnych rozwiązań/pomysłów, aby zająć się każdym z konkretnych 

problemów/spraw. 

3. Obserwacja i wskazanie, czy te trzy zagadnienia mają powiązania, wspólne rozwiązania 

i/lub wspólne atrybuty. 

4. Korzystanie z rubryk rankingowych do oceny ważność każdego z pomysłów. 

5. Przygotowanie streszczenia problemów/kwestii i potencjalnych pomysłów na ich 

rozwiązanie. 

Pytania do nauki: 

- Jak mogę wymyślić wybitny pomysł społeczny/biznesowy? 

- Jak rozwiązać problem/sprawę społeczną? 

Kontekst: 

Podczas gdy sala lekcyjna jest typowym miejscem dla edukacji formalnej, na tej lekcji preferowane 

jest inne miejsce/ustawienie. Aby pobudzić kreatywność uczących się, „najlepsze jest to, co 

niezwykłe”. Lokalizacja przy „generowaniu pomysłów” jest ważna. To co „niezwykłe” może mieć 

postać innej lokalizacji, innego układu miejsc siedzących lub otoczenia.  

Uczący się może ukończyć tę lekcję indywidualnie lub w grupach. Na etapie prezentacji 

preferowane jest zaproszenie przedsiębiorcy i/lub członka organizacji pozarządowej (NGO), 

organizacji charytatywnej lub innego odpowiedniego interesariusza. 

Ocena:  

Napisz esej (500-800 słów) opisujący trzy problemy/tematy społeczne, podsumowanie pomysłów 

wygenerowanych na podstawie ćwiczenia tzw. mapy myśli, oraz przekaż swoją refleksję na temat 



wyciągniętych wniosków i planów do wdrożenia w warunkach szkolnych. Praca powinna również 

zawierać trzy przykłady ćwiczeń typu mapy myśli. 

 

Plan lekcji 2.2: Studium wykonalności  
 

Zarys tematyczny:  

Uczenie się poprzez działanie 

Efekty uczenia się:  

- Analiza i demonstracja narzędzi oraz technik wspierających rozwój projektu, od pomysłu do 

wdrożenia.  

- Wykorzystanie własnych doświadczeń w rozwoju projektów biznesowych/ przedsiębiorczości 

społecznej. 

- Określenie etapów zarządzania projektem jako oceny wykonalności.     

- Rozwijanie niezależnej nauki. 

Zadania:  

Uczący się będą badać modele oceny wykonalności. Studium wykonalności obejmie ocenę 

klientów/użytkowników/beneficjentów pomysłu, rynków i marketingu pomysłu, zarządzania 

projektem i wymaganych zasobów. Ocena dostępności i aspektów praktycznych (np. kosztów, 

wielkości, czasu, użyteczności).  

Pytania do nauki: 

- Czy projekt jest wykonalny? 

- Jakie środki są potrzebne? 

- Jakie są mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia (analiza SWOT) dla projektu? 

Kontekst:  

Podobnie jak w przypadku wykonalności projektu z zakresu przedsiębiorczości społecznej 

w warunkach rzeczywistych, uczący się jest zobowiązany do przeprowadzenia zdalnej oceny 



studium wykonalności, przy użyciu uznanego modelu. Może to być na przykład model biznesowy 

Canvas lub podobny, istotny dla danego pomysłu. 

Współpracuj z innymi, aby rozwijać pomysły i wprowadzać je w życie. 

● Określaj i zarządzaj zasobami materialnymi, niematerialnymi i cyfrowymi niezbędnymi do 

realizacji pomysłów w praktyce.  

● Określaj i zarządzaj kompetencjami potrzebnymi na każdym etapie tworzenia pomysłu, 

w tym kompetencjami technicznymi, prawnymi, podatkowymi i cyfrowymi (np. poprzez 

odpowiednie partnerstwa, tworzenie sieci, outsourcing i crowdsourcing).  

Biorąc pod uwagę wykonalność projektu, uczący się oceni kontekst społeczny. Jest to związane 

z generowaniem pomysłów, lekcji wcześniejszej (2.1). To znaczy, jaki problem/kwestia jest 

przedmiotem projektu.  

Może to wymagać poziomu indywidualnych, samodzielnych badań i pracy zespołowej. Uczący się 

identyfikuje te części studium wykonalności, które wymagają dalszego rozwoju i przemyślenia, 

aby przekształcić pomysł w działanie.  

Ocena:  

1. Uzupełnij model wykonalności (np. podsumowanie modelu biznesowego Canvas). 

2. Określ oraz przedstaw swoje rekomendacje, które są wynikiem Twojej pracy (np. 

wykonalne lub nie oraz świadczenia socjalne). (300-400 słów)  

 

Plan lekcji 2.3: Kwestie finansowe  
 

Zarys tematyczny:  

Skupiony na uczącym się, samokierujący się, spersonalizowany, interaktywny, współpracujący, 

elastyczny, oparty na projekcie, w tym na wyzwaniach lub problemach, odkrywaniu i refleksyjnym 

uczeniu się. Przedsiębiorczość jest postrzegana jako zdolność do rozpoznawania 

i wykorzystywania możliwości w każdym środowisku. Celem tej lekcji jest poinstruowanie 

uczących się, jak ułatwić im planowanie, wdrażanie i ocenę decyzji finansowych związanych 

z przedsiębiorczością społeczną. 



Efekty uczenia się: 

Zarządzanie budżetem, ocena potrzeb w zakresie przepływów pieniężnych i składanie wniosków 

o finansowanie projektów z zakresu przedsiębiorczości społecznej. 

Zadania:  

Poprzez działania grupowe, badania i obserwacje uczący się odkrywają nowe i/lub dostosowują 

narzędzia i techniki, które zachęcają ich uczących się do wyboru odpowiednich programów 

finansowania i ubiegania się o programy lub fundusze wsparcia przedsiębiorczości społecznej.  

1. Dostęp do finansowania 

 1.1 Znaczenie finansowania dostępu dla przedsiębiorców społecznych 

 1.2 Opracowanie strategii finansowania 

 1.3 Przekonanie inwestorów posiadających mocne argumenty 

2. Zarządzanie finansami 

 2.1 Codzienne zarządzanie finansami i budżetem 

 2.2 Planowanie finansowe (prognoza finansowa, zysku i przepływów pieniężnych)  

 2.3 Prezentacja rocznych zapisów i sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat oraz bilans) 

 

Pytania do nauki: 

- Dlaczego finanse są ważne i jak uzyskać do nich dostęp? 

- Jak należy planować i zarządzać finansami?  

 

Kontekst: 

Szkoła jest instytucją zaprojektowaną specjalnie w celu ułatwienia nauki, interakcji społecznych 

i udostępnienia uczącym się platformy do robienia innych rzeczy poza zajęciami programowymi. 

W związku z tym szkoły posiadają wiele zasobów, z których mogą korzystać uczniowie.  



Na przykład stworzenie szkolnego banku oszczędnościowego i etycznego inwestowania jest 

prostym, łatwym i praktycznym sposobem zarówno na uczynienie oszczędności częścią systemu 

edukacji, jak i na uświadomienie uczniom procesu pożyczania pieniędzy na projekt 

przedsiębiorczości społecznej. 

Ostatecznym celem tej lekcji jest uświadomienie ogólnego procesu uzyskiwania dostępu do 

finansowania projektu z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Wymaga to zrozumienia roli 

i logiki głównych aktorów społecznych zaangażowanych w ten proces.  

 

Ocena:  

Ocena tej lekcji składa się z dwóch części:  

1. Opracowania strategii finansowania w formie pisemnego planu (maksymalnie 500 słów) 

określającego sposób finansowania przez przedsiębiorstwo społeczne jego przyszłej 

działalności i usług. Pomoże on zrozumieć, ile pieniędzy jest potrzebnych i skąd, na każdym 

etapie rozwoju przedsiębiorstwa. 

2. Przygotowanie prognozy finansowej, która zawiera prognozę zysków i strat, prognozę 

przepływów pieniężnych, bilans oraz założenia wspierające prognozy zysków, kosztów 

i środków pieniężnych (in & out). (Prognoza przepływów pieniężnych pomaga zidentyfikować 

krótkoterminowe przepływy w przychodach. Prognozy zysków dają wgląd w średnio- 

i długoterminowe zasoby, które są niezbędne do rozwoju działalności.) 

 

 

Plan lekcji 2.4: Prototypowanie oraz kulturowy i społeczny wpływ 

projektu.  
 

Zarys tematyczny: 

Nauka oparta na problemach. Kontekstualizacja problemu i ocena, jak projekt wesprze rozwiązanie 

zidentyfikowanej sytuacji. Celem lekcji jest określenie wsparcia wymaganego do osiągnięcia 



wartościowych rezultatów projektu. Lekcja będzie wspierać uczących się w efektywnej 

komunikacji, negocjacjach i zarządzaniu procesem przechodzenia od pomysłu do projektu.  

Efekty uczenia się: 

Osoba ucząca się opisuje kluczowe elementy projektu dotyczącego nowych 

przedsiębiorstw/przedsiębiorczości społecznej. 

Wyznaczanie celów długo-, średnio- i krótkoterminowych.  

Określanie priorytetów i planów działania.  

Dostosowywanie się do nieprzewidzianych zmian.  

Rozpoznawanie narzędzi i technik dla każdego etapu projektu.  

Uczący się wykorzystują swoje własne doświadczenia przy opracowywaniu nowych projektów 

biznesowych/przedsiębiorstw społecznych. 

Identyfikacja narzędzi i technik wspierających rozwój projektu, od pomysłu do wdrożenia. 

Zadania: 

Główne zadanie polega na zidentyfikowaniu zainteresowanych stron, które skorzystają z projektu. 

Oceń poziom korzyści oraz sposób, w jaki projekt może zostać wdrożony w innych 

kontekstach/krajach/społecznościach.  

Kontekst: 

Podczas gdy uczący się może ukończyć tę lekcję indywidualnie, optymalną metodą jest praca 

z interesariuszem/grupą docelową. Projekt powinien angażować, inspirować i zachwycać 

dobroczyńców.  

Ocena: 

1. Przedstaw prototyp produktu/usługi beneficjentom/użytkownikom (forma pisemna, 

storyboard lub model produktu).  

2. Przygotuj streszczenie uwag zgłoszonych przez darczyńców. Streszczenie to powinno 

zawierać krótkie uwagi na temat wykonalności (lub nie) wprowadzenia w życie pomysłu. 

(200-400 słów)  



Moduł 3. Realizowanie programów na rzecz przedsiębiorczości 

sprzyjającej włączeniu społecznemu. (5 ECTS)  
 

Zarys tematyczny:  

Uczenie się poprzez doświadczenie, poprzez przejmowanie inicjatywy i pracę z innymi (np. 

nauczycielami, uczniami). 

Efekty uczenia się: 

Postawy przedsiębiorcze, takie jak samoświadomość i samowystarczalność, etyczne 

i zrównoważone myślenie, rozwijanie wizji przyszłego środowiska szkolnego i zachęcanie do 

innowacyjności w rozwiązywaniu problemów i wyciąganiu wniosków z ewentualnych 

niepowodzeń. 

Zadania:  

Poprzez badania, wywiady i naukę przez praktykę uczący się odkrywają nowe i/lub dostosowują 

narzędzia i techniki, aby zachęcić uczących się do podejmowania inicjatywy i pracy z innymi. 

Działania edukacyjne (trzy części): 

Część 1. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności przyszłego życia 

zawodowego  

Osoba ucząca się będzie badać wykształcenie w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności 

przyszłego życia zawodowego za pomocą dostarczonych materiałów i linków internetowych. 

Osoba ucząca się będzie omawiać kwestie z uczącymi się, przedsiębiorcami, innymi 

zainteresowanymi stronami oraz, jeśli to możliwe, z innymi uczącymi się. Osoba ucząca się 

przedstawi krótki opis tego, co znalazła na ten temat. 

Ta część (1) zbuduje teoretyczne ramy dla postaw przedsiębiorczych, takich jak samoświadomość 

i samowystarczalność, etyczne i zrównoważone myślenie, rozwijanie wizji przyszłego środowiska 

szkolnego oraz zachęcanie do opracowywania innowacyjnych sposobów rozwiązywania 

problemów i uczenia się na podstawie ewentualnych niepowodzeń w przedsiębiorczości 

integracyjnej. 



Pytania do nauki: 

- Jakie są w ogóle przyszłe umiejętności pracy? 

- Jakie są przyszłe umiejętności zawodowe według Twoich rozmówców? 

- Jak myślisz, w jaki sposób edukacja w zakresie przedsiębiorczości może pomóc w osiągnięciu 

tych przyszłych umiejętności w celu rozwoju przedsiębiorczości integracyjnej i społecznej? 

 

Część 2. Projekt lub warsztaty w kontekście pracy, nauka poprzez doświadczenie 

Uczestnicy planują i biorą udział w rzeczywistym projekcie/warsztatach z uczniami, 

przedsiębiorcami, innymi nauczycielami i odpowiednimi interesariuszami, gdzie można nauczyć 

się przedsiębiorczych postaw, takich jak samoświadomość i samowystarczalność, etyczne 

i zrównoważone myślenie. Projekt/warsztat może trwać pół dnia, jeden dzień lub nawet kilku dni, 

w środowisku szkolnym lub w innym środowisku. Podczas projektu/warsztatu uczący się, jego 

uczniowie i inni interesariusze będą pracować w mieszanych grupach, aby zidentyfikować 

prawdziwe problemy/możliwości, które uważają za istotne w swojej społeczności lub środowisku. 

Może to być na przykład zorganizowanie zbiórki metali z uczniami, studentami, innymi 

nauczycielami i przedsiębiorcami lub zorganizowanie wydarzenia sezonowego (jesienna 

wyprzedaż przedmiotów), podczas której uczniowie i przedsiębiorcy razem sprzedają produkty, 

które wspólnie wykonali; czy koncertu muzycznego, np. zorganizowanym dla starszyzny. 

Organizując te wydarzenia, uczestnicy muszą wykazać się inicjatywą i nauczyć się współpracować 

z innymi. 

Dobre praktyki i obszary rozwoju działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości zostaną 

udokumentowane jako część dorobku projektu/warsztatu. Te dobre praktyki zostaną zaadaptowane 

do codziennej pracy nauczycieli, aby pomóc uczniom w uczeniu się poprzez doświadczenie, 

poprzez podejmowanie inicjatywy i pracę z innymi.  

Poprzez proces uczenia się uczący się napisze esej o charakterze refleksji pt. Inspiracje oraz 

zakłopotania, i który będzie odzwierciedlał, jakiego rodzaju inspiracje lub jakiego rodzaju 

zakłopotania miał w procesie uczenia się: Co było jasne dla uczącego się, co było niejasne, co 

spowodowało dezorientację w procesie uczenia się.  

 



Pytania do nauki: 

- Jak rozpoznać projekt/warsztat odpowiedni do wieku? 

- Jakie umiejętności i postawy edukacji za zakresu przedsiębiorczości ten projekt przekazuje 

uczniom? 

 

Część 3. Uczenie się z innymi poprzez refleksję 

Uczący się organizuje seminarium lub spotkanie dla swoich uczniów, innych nauczycieli, 

przedsiębiorców i innych osób, które uczestniczyły w projekcie/warsztatach części 2. Chodzi o to, 

aby podzielić się doświadczeniami i wyciągniętymi wnioskami oraz rozwijać współpracę 

w zakresie edukacji na rzecz przedsiębiorczości. Wszyscy uczestnicy przedstawią własne aspekty 

tematu (projektu/warsztatu), tj. co było lub poszło dobrze w projekcie/warsztatach, co powinno 

zostać zmienione w przyszłości, jak ten model działania (projekt/warsztat) może być wdrożony 

w przyszłości i jak wprowadzić to działanie w ramach edukacji szkolnej. Celem 

seminarium/spotkania jest określenie, w jaki sposób można zaangażować lokalną współpracę 

w przyszłych projektach. Pod koniec tego procesu uczący się dokona samooceny. 

Pytania do samooceny: 

- Jak oceniasz ten projekt/warsztat? 

- Co poszło dobrze? 

- Co ja bym zrobił inaczej w przyszłości? 

- Co wywołało u mnie zamieszanie podczas tego procesu? 

- Czy wykorzystano umiejętności i postawy w zakresie edukacji przedsiębiorczości? 

- W jaki sposób projekt/warsztaty pomogły mi poprawić moją samoświadomość i skuteczność, 

etyczne i zrównoważone myślenie? 

Kontekst:  

Część 1: Korzystanie ze strony internetowej START IN i wywiadów życia codziennego.  

Część 2 i 3: Projekt/warsztaty organizowane w różnych miejscach. Na przykład w szkole, może to 

być szkolne wydarzenia jak dzień otwartych drzwi lub inna coroczna okazja. Poza terenem 

kampusu szkolnego może odbywać się na lokalnym sezonowym targu, w supermarkecie i centrum 



handlowym z udziałem przedsiębiorców lub w ramach projektu stowarzyszeń przedsiębiorczych 

lub pozaszkolnych, na przykład w środowisku projektów z zakresu innowacji społecznych/ 

przedsiębiorczości integracyjnej. Uczestnicy organizują imprezy z uczniami, nauczycielami 

i przedsiębiorcami. 

Uczestnik może ukończyć tę lekcję jako osoba indywidualna i być oceniona przez moderatora 

modułu. Jednak lekcja ta jest najlepiej przeprowadzona z uczniami, nauczycielami 

i przedsiębiorcami. Korzystając z tej lekcji w szkole podstawowej oraz średniej, dotyczyć będzie 

grupy uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców i innych odpowiednich interesariuszy pracujących 

razem, wspieranej przez uczącego się. Prowadząc projekt/warsztaty rekomendowane jest 

zaproszenie przedsiębiorcy i/lub innej zainteresowanej strony. 

Ocena:   

1. Przygotowanie eseju (maks. 2 000) przedstawiającego przyszłe umiejętności zawodowe 

i opisującego, w jaki sposób kształcenie w zakresie przedsiębiorczości może pomóc 

w osiągnięciu tych umiejętności; refleksja nad kształceniem w zakresie przedsiębiorczości 

poprzez połączenie refleksji uczącego się na temat tych umiejętności i postaw z aspektami 

teoretycznymi, jak np. postawy przedsiębiorczości EntreComp (2016, s. 10-13). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-

reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework), w ramach 50% oceny.  

 

2. Przeprowadzenie samooceny projektu/warsztatu i postaw przedsiębiorczych 

(samoświadomość i samowystarczalność, etyczne i zrównoważone myślenie, rozwijanie wizji 

przyszłego środowiska edukacyjnego i zachęcanie do innowacji w zakresie rozwiązywania 

problemów i uczenia się na błędach) w formie pisemnej (maks. 1.000 słów), w ramach 50% 

oceny.  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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Aneks: Wytyczne dla modułów  
 Wytyczne 

1 Forma kształcenia w zakresie przedsiębiorczości: Jaką formę edukacji 

w zakresie przedsiębiorczości przybiera Twój moduł? 

2 Oceniane efekty uczenia się: Jakie zachowania, postawy i umiejętności 

przedsiębiorcze chcesz ocenić? 

3 Zadanie: Powinno angażować uczących się w wykonywanie czynności, które 

odzwierciedlają to, co jest robione w środowisku przedsiębiorczości. Jaka jest 

Twoja rola? 

4 Kontekst rzeczywisty: Rzeczywiste miejsca pracy różnią się od 

instytucjonalnych środowisk edukacyjnych, dlatego ocena powinna 

odzwierciedlać sposób, w jaki wiedza, umiejętności i postawy są 

wykorzystywane w rzeczywistych kontekstach. Gdzie trzeba to zrobić? 

5 Kontekst społeczny: Autentyczne zadanie oceny przedsiębiorczości powinno 

obejmować procesy społeczne, które są równoważne z tymi, które występują 

w rzeczywistych sytuacjach. Mogą one obejmować lub nie pracę zespołową 

i współpracę, w zależności od tego, czy cechy te są wymagane w rzeczywistym 

kontekście. Z kim trzeba to zrobić? Kto jest zaangażowany w proces oceny - ja, 

współpracownicy, inni pracownicy naukowi, interesariusze? 

6 Wynik lub forma oceny: Powinien obejmować produkt lub wykonanie, 

wykazanie kompetencji, zakres zadań oraz ustną i/lub pisemną prezentację dla 

innych. Co musi z tego wynikać? Jaki jest rezultat twoich wysiłków? 

7 Kryteria i standardy: Jak należy oceniać i osądzać to, co zostało zrobione? Czy 

ta ocena będzie wewnętrzna czy zewnętrzna, np. konkursy dla przedsiębiorstw 

na poziomie krajowym lub międzynarodowym? 

 


