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 Ten rezultat składa się z zestawu 

innowacyjnych i samodzielnie 

opracowanych aplikacji do mobilnego 

uczenia się, które mogą być 

wykorzystywane w integracyjnej 

i innowacyjnej edukacji 

o przedsiębiorczości w szkołach. 

 

Ćwiczenia edukacyjne zostały 

utworzone przez nauczycieli 

i pedagogów, którzy wzięli udział 

w testowaniu aplikacji mobilnej START 

IN (IO.3). 

 

Zestaw samodzielnie opracowanych 

aplikacji mobilnych został dostosowany 

do konkretnych potrzeb i okoliczności 

każdej organizacji uczestniczącej 

w projekcie. 

Podczas opracowywania tego rezultatu 

partnerzy i docelowi użytkownicy 

zostali zaangażowani w proces 

skoncentrowany na uczniu, aby 

konceptualizować, projektować 

i testować własne ćwiczenia 

edukacyjne. W ten sposób mogli lepiej 

zrozumieć model projektowania 

środowiska uczenia się, a także zdobyć 

wiedzę i praktykę, aby korzystać 

z rezultatu na własne potrzeby 

edukacyjne. 

Elementy innowacji w ramach tego 
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rezultatu obejmują tworzenie 

spersonalizowanych narzędzi 

edukacyjnych opartych na TIK, 

dostosowanych do konkretnych 

okoliczności oraz potrzeb docelowych 

użytkowników i beneficjentów projektu. 

Istotnym celem tego technicznego rozwoju jest zaangażowanie i motywowanie 

użytkowników za pomocą określonych zadań i interaktywnej nauki. 

Aplikacje zostały opracowane na podstawie wcześniejszych rezultatów: programu 

nauczania (IO.1), modułów szkoleniowych (IO.2) oraz kursu e-learningowego 

dostępnego na wielojęzycznej platformie e-learningowej (IO.4) 

Nauczycielom szkół i pedagogom na poziomie krajowym i europejskim zapewnia się 

zestaw innowacyjnych narzędzi edukacyjnych opartych na technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych, dotyczących włączającej i innowacyjnej 

przedsiębiorczości.  

 

W sześciu krajach konsorcjum START IN, trzydziestu nauczycieli uczestniczyło 

w dwóch etapach testowania rezultatów i korzystania z materiałów platformy e-

learningowej oraz aplikacji mobilnej w codziennym nauczaniu z uczniami w zakresie 

nauczania przedsiębiorczości. Wybrali odpowiednie narzędzia i praktyki, aby pasowały 

do ich codziennego nauczania i grupy uczniów. Następnie przekazali informacje 

zwrotne na temat użytych materiałów i narzędzi w oparciu o swoje doświadczenia. 

Informacje zwrotne zbierano za pomocą ankiet online podczas trwania projektu START 

IN w okresie 2019–2020. 

W zakresie użyteczności, aplikacja mobilna START IN otrzymała 

dobre opinie, chociaż niektórzy zauważyli, że nie ma ona 

zastosowania w ich szkołach w oparciu o krajowe przepisy dotyczące 

używania smartfonów w klasie. 

” Aplikacja mobilna była bardzo prosta w użyciu i uważam, że ma duży 

potencjał do wykorzystania z uczniami w quizach, aby skonsolidować 

i ocenić naukę / podejmować decyzje dotyczące projektów 

zespołowych.” 

Źródło: Wyniki z testowania rezultatów  
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Lista kodów do 

opracowanych 

aplikacji 

mobilnych  

Szczegóły dotyczące tych aplikacji są zawarte w obszernym raporcie dostępnym w języku angielskim 

 

NAZWA KOD JĘZYK  

Pomoc techniczna NAtFoP0 grecki 

RODO tT2WN1d grecki 

Charakterystyka przedsiębiorcy xWbw4A8 hiszpański 

Przegląd koncepcji z kursu internetowego na temat przedsiębiorczości włączającej yGteEBA hiszpański 

Kroki, aby zostać przedsiębiorcą społecznym upO840W hiszpański 

Projekt przedsiębiorczości w mojej szkole 8ZXfPO hiszpański 

Metoda CANVAS PeTaQKZ hiszpański 

Zrównoważona moda tvyu4dW angielski 

Inkluzyjne i innowacyjne pomysły biznesowe iXLI7CB angielski 

Co jest przedsiębiorczością, a co nie jest? BZHWIPA turecki 

15 przykładów udanej przedsiębiorczości społecznej ze świata i Turcji QTbogjh turecki 

Poznajmy różnicę między przedsiębiorczością społeczną a przedsiębiorczością komercyjną 7ak2IIW turecki 

Zrozumienie przedsiębiorczości jako kompetencji c5BVzPG angielski 

Zadanie dotyczące przedsiębiorczości 9GF3Ncr angielski 

Mapowanie empatii fo8tqCS angielski 

Współtworzenie przyszłości FpVmHZS angielski 

Generowanie pomysłu na produkt DmjK8Lu angielski 
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WNIOSKI 

 

Instytucje edukacyjne i nauczyciele zaangażowani w etapy testowania projektu w sześciu krajach 

partnerskich eksperymentowali z różnymi narzędziami cyfrowymi i aplikacją mobilną Start In, 

wspierając edukację w zakresie przedsiębiorczości. 

 

Aplikacja mobilna Start In było narzędziem rekomendowanym dla trenerów do tworzenia 

własnych aplikacji mobilnych podczas etapów testowania. Jeśli jednak w niektórych krajach 

partnerskich korzystanie z aplikacji mobilnych w salach lekcyjnych nie było możliwe, trenerzy 

sami dobierali odpowiednie narzędzie internetowe do tego eksperymentalnego uczenia się. 

Ze względu na ograniczenia w korzystaniu z aplikacji mobilnych w salach lekcyjnych, niektórzy 

partnerzy podjęli inicjatywę wyboru innych, ale zalecanych lub wcześniej stosowanych narzędzi 

do tworzenia spersonalizowanych ćwiczeń na potrzeby zajęć. Zostały one wymienione 

w poprzednich sekcjach, obszernego raportu dostępnego w języku angielskim, zawierających 

raporty partnerów. 

 

Dzięki zestawowi aplikacji mobilnych partnerzy eksperymentowali z wieloma różnymi 

aplikacjami mobilnymi, aby móc ich używać w edukacji. Tym rezultatem intelektualnym nr 

5 wzmocniliśmy innowacyjną stronę naszego projektu. 

 

  

Serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom, nauczycielom i uczniom zaangażowanym w projekt 

w Anglii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Polsce, Hiszpanii i Turcji. Dzięki Waszej pomocy zdobyliśmy 

cenne doświadczenia i opinie, aby opracować i wdrożyć założenia projektu. 

 

Dziękujemy również ekspertom, którzy pracowali w Anglii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Polsce, Hiszpanii 

i Turcji. Otrzymaliśmy od Państwa wsparcie i wskazówki w planowaniu naszych działań. 

Współpraca jest silna, a teraz jesteśmy gotowi sprostać wyzwaniu europejskiej przedsiębiorczości, 

szkoląc wykwalifikowanych nauczycieli i przedsiębiorczą młodzież. 

 

Dodatkową informację jest, że instrukcje dotyczące aplikacji mobilnej, sposobu pobierania oraz 

korzystania z niej, są dostępne na stronie internetowej projekty pod zakładką Rezultaty Projektu oraz 

bezpośrednio pod tym linkiem: https://startin.erasmus.site/mobile-instructional-learning-app/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://startin.erasmus.site/mobile-instructional-learning-app/
https://startin.erasmus.site/mobile-instructional-learning-app/
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Projekt Start In „Developing an Inclusive and Innovative Entrepreneurship Education 

in Europe” był programem Erasmus + Unii Europejskiej (1.9.2017-30.11.2020) 

prowadzonym przez ośmiu europejskich partnerów z Anglii, Finlandii, Grecji, Irlandii, 

Polski, Hiszpanii oraz Turcji. 

 

Materiały Start In zostały opracowane w ramach multidyscyplinarnej współpracy. 

Uczestnicy projektu Start In to eksperci w zakresie edukacji przedsiębiorczości, 

cyfrowego uczenia się i kształcenia nauczycieli. Jednym z rezultatów projektu był 

zestaw samodzielnie opracowanych aplikacji mobilnych. 

 


