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STRESZCZENIE 
 

Joanna Bac, Jésus Boyano, Kübra Çelebi, Sinem Erdem, Piia Kolho, Leire Martiarena, Helen 

McGuirk, Pauliina Silvennoinen, Cathryn Thompson-Goodwin, Chara Xanthaki 

Przewodnik i zalecenia dotyczące kształcenia w zakresie przedsiębiorczości - Rozwój 

inkluzywnej i innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości w Europie 

Niniejszy przewodnik przedstawia efekty kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 

wypracowane w ramach projektu realizowanego w latach 2017-2020. Przewodnik 

przedstawia zasady teoretyczne, zawartość programu nauczania, platformę e-learningową 

oraz aplikację mobilną. Uczestnikami projektu Start In są eksperci w dziedzinie edukacji 

z zakresu przedsiębiorczości, kształcenia cyfrowego i kształcenia nauczycieli. 

Przewodnik był jednym z rezultatów projektu programu Erasmus+ Unii Europejskiej 

(1.9.2017-31.8.2020). Materiały "Start In" zostały opracowane w ramach współpracy 

multidyscyplinarnej. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele Cork Institute of Technology 

z Irlandii, Coventry University z Wielkiej Brytanii, Danmar Computers z Polski, Chania 

Directorate of Secondary Education z Grecji, School of Professional Teacher Education at 

Jyväskylä University of Applied Sciences z Finlandii, Manisa Provincial Directorate of 

National Education z Turcji, Valladolid Instituto para el fomento del desarrollo y la 

formación S.L z Hiszpanii, oraz Zabala Innovation Consulting, S.A. z Hiszpanii. 

Słowa kluczowe: edukacja w zakresie przedsiębiorczości, program nauczania, ramy 

przedsiębiorczości, edukacja cyfrowa, e-learning, szkolenie nauczycieli  
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1. Przedmowa  

 

Celem projektu Start In (2017-2020) było pobudzenie „przedsiębiorczego myślenia”, 

rozwinięcie zdolności i umiejętności oraz stworzenie podstaw dla młodych przedsiębiorców 

do przekształcania pomysłów w działania w różnych kontekstach społecznych, kulturowych 

lub gospodarczych w krajach europejskich. 

Projekt zakładał opracowanie i rozwój zaawansowanego środowiska pedagogicznego w celu 

zwiększenia innowacyjności i umiejętności przedsiębiorczych u młodych ludzi w ramach 

edukacji. Zostało to zrealizowane za pomocą materiałów dydaktycznych, opartych na 

technologiach informacyjno-komunikacyjnych, oraz platformy internetowej w ramach 

procesu współtworzenia przez nauczycieli, studentów i zainteresowane strony. Projekt 

pracował nad stworzeniem integracyjnego ekosystemu przedsiębiorczości edukacyjnej. 

Niniejszy Przewodnik jest przeznaczony dla decydentów politycznych i decyzyjnych, 

instytucji edukacyjnych i szkół oraz partnerów społecznych, którzy chcą wspierać 

nauczycieli we wdrażaniu edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkołach. 

Przewodnik składa się z siedmiu części. 

W pierwszej części przedstawiono krótko projekt Start In i jego rezultaty. 

W drugiej części opisano ramy teoretyczne i metodologiczne projektu Start In oraz 

zdefiniowano główne pojęcia. 

Trzecia część wprowadza do europejskiego programu nauczania skoncentrowanego na 

inkluzyjnej i innowacyjnej edukacji o przedsiębiorczości opartej na Europejskich Ramach 

Kwalifikacji (ERK). 

Czwarta część przedstawia platformę e-learningową, trzy moduły szkoleniowe i treści 

każdego z nich w skrócie. Podany jest również link do platformy edukacyjnej. 

Piąta część opisuje dedykowaną aplikację mobilną i zawiera link do jej pobrania. 

Szósta część opisuje wnioski z testowania platformy e-learningowej oraz aplikacji mobilnej - 

testujący skorzystali z tych narzędzi podczas swoich zajęciach, a następnie udzielali 

informacji zwrotnych. 

Ostatecznie, część siódma zawiera zalecenia dla decydentów politycznych i nauczycieli 

dotyczące sposobów zwiększania zainteresowania kształceniem w zakresie 

przedsiębiorczości. 

Mamy nadzieję, że ten przewodnik dostarczy nowych pomysłów i spostrzeżeń na temat tego, 

jak można wspierać i promować edukację w zakresie przedsiębiorczości w środowisku 

nauczania, na różnych poziomach edukacji szkolnej. 

Jyväskylä, Finlandia, 30 kwietnia 2020r. 

Partnerzy i autorzy projektu Start In 
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1. Struktura i rezultaty projektu 

 

Celem rezultatów projektu Start In było opracowanie innowacyjnych i nowych perspektyw 

oraz narzędzi wspierających wdrażanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Rezultaty 

zostały opracowane wspólnie z partnerami projektu i uczestnikami etapu testowania w latach 

2017-2020. Rezultatami są otwarte zasoby edukacyjne dostępne na licencji Creative 

Commons, bezpłatne w użytkowaniu, dystrybucji i dalszego rozwoju, np. CC BY 4.0 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, jak wyjaśniono w wytycznych UE dotyczących 

otwartej licencji https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-

c/important-contractual-provisions/open-licence-intellectual-property-rights_en. 

Rezultat 1 

Program nauczania w zakresie inkluzywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości zgodny 

z Europejskimi Ramami Kwalifikacji 

Teoretyczne ramy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości łączą wspólne doświadczenia 

i zrozumienie partnerów projektu, na temat tego, co oznacza kształcenie w zakresie 

przedsiębiorczości i co ma na celu edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Ramy teoretyczne 

posłużyły zatem jako podstawa do opracowania programu nauczania. 

Rezultat 2 

Moduły szkoleniowe dotyczące inkluzywnej i innowacyjnej edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości 

Celem modułów szkoleniowych, stworzonych wspólnie z partnerami projektu, jest rozwijanie 

różnych aspektów edukacji w zakresie przedsiębiorczości. 

Rezultat 3 

Aplikacja mobilna 

Aplikacja mobilna została opracowana w celu dalszego wspierania nauki. Może być 

wykorzystywana do tworzenia quizów, np. w celu weryfikowania efektów uczenia lub innych 

interaktywnych treści, np. zadawania pytań równolegle z innymi metodami nauczania. 

Aplikacja może być wykorzystywana zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. 

Rezultat 4 

Wielojęzyczna platforma e-learningowa 

Platforma e-learningowa jest otwartym środowiskiem nauczania, dostępnym w szczęści 

językach. Treści modułów mają na celu rozwój własnych umiejętności nauczycieli. 

Nauczyciele na różnych poziomach szkoły mogą wykorzystywać dostępne już treści 

w swojej pracy dydaktycznej, jak również dostosowywać i rozszerzać je tak, by odpowiadały 

uczniom w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i stylach uczenia się. 

Rezultat 5 

Zestaw samodzielnie opracowanych aplikacji mobilnych 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-c/important-contractual-provisions/open-licence-intellectual-property-rights_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-c/important-contractual-provisions/open-licence-intellectual-property-rights_en
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Instytucje edukacyjne i nauczyciele krajów partnerskich zaangażowanych w testowanie 

rezultatów projektu eksperymentowali z różnymi narzędziami cyfrowymi i aplikacją mobilną 

w ramach wspierania edukacji w zakresie przedsiębiorczości. 

Rezultat 6 

Przewodnik i zalecenia dotyczące kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 

Celem niniejszego przewodnika jest zebranie materiałów opracowanych w ramach projektu 

Start In oraz doświadczeń zdobytych podczas jego tworzenia, w celu promowania 

i rozwijania edukacji z zakresu przedsiębiorczości w Europie. 

 

 

Fotografia 1. Struktura Start In 
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2. Ramy teoretyczne i metodologiczne Start In 

 

Ramy teoretyczne to studium poprzedzające opracowanie treści programu Start In, który 

z kolei jest wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami potrzebnymi nauczycielom szkół 

podstawowych i średnich oraz wychowawcom do rozwoju inkluzywnej i innowacyjnej 

edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Celem było opracowanie programu nauczania, który 

ułatwi uznawanie kompetencji i rozwój nauczycieli i edukatorów w całej Europie. 

Ramy teoretyczne podsumowują wyniki badań mających na celu określenie obecnego stanu 

kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na poziomie szkolnictwa podstawowego 

i średniego w Europie, w tym polityki edukacyjnej, programów nauczania i wytycznych. 

Ponadto przedstawia on aktualne informacje w formie raportów krajowych opracowanych 

przez wszystkie kraje partnerskie projektu Start In: Finlandia, Grecja, Irlandia, Polska, 

Hiszpania, Turcja i Anglia, w tym zbiór dobrych praktyk w zakresie programów kształcenia 

w zakresie przedsiębiorczości, działań i inicjatyw dotyczących inkluzywnego 

i innowacyjnego kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. 

Ostatecznie, ramy teoretyczne wprowadzają kluczowe pojęcia dla rozwoju przedsiębiorczości 

i kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, takie jak definicja kompetencji w zakresie 

przedsiębiorczości, efekty uczenia się w ramach kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 

oraz związane z nimi metody nauczania, uczenia się i oceny, aby ułatwić uznawanie 

kompetencji i transfer punktów w różnych państwach. 

Proszę przeczytać więcej na https://startin.erasmus.site/products/  

  

https://startin.erasmus.site/
https://startin.erasmus.site/products/
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3. Program nauczania w zakresie inkluzywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości zgodny 

z ERK 

 

Program nauczania Start In został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Europejskich 

Ram Kwalifikacji (ERK) i jest zgodny zarówno z Europejskim Systemem Akumulowania 

i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), jak 

i z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS). Został on opracowany w celu 

umożliwienia wykorzystania programu Start In w kontekście szkolnictwa wyższego, 

z wykorzystaniem systemu punktów ECTS, w kontekście kształcenia zawodowego, 

z wykorzystaniem systemu ECVET lub w kontekście ustawicznego rozwoju zawodowego lub 

uczenia się przez całe życie, z wykorzystaniem systemów punktów ECTS lub ECVET. 

Przedstawiono podstawowe koncepcje i metodologię opracowania programu nauczania 

opartego na ERK.  Zawiera ona definicję poziomu ERK i opis jednostek uczenia się. Wraz z 

każdym modułem szkoleniowych opisano i określono efekty uczenia się, planowane 

działania edukacyjne, metody i kryteria oceny oraz nakład pracy. 

Zdefiniowano szablon opisu treści dla pojedynczego modułu, aby zapewnić dostarczenie 

wszystkich danych wymaganych do zgodności z systemami ERK, ECTS i ECVET. 

Proszę przeczytać więcej na https://startin.erasmus.site/products/  

  

https://startin.erasmus.site/
https://startin.erasmus.site/products/
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Cel – Kultura przedsiębiorczości wzmacnia przedsiębiorcze działania osób uczących się. 

Przedsiębiorczość polega na przejmowaniu inicjatywy i przekształcaniu pomysłów 

w działania. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości ma na celu zaangażowanie uczniów 

w praktykę i refleksję nad pojęciem przedsiębiorczości i wywodzi się z najszerszej definicji 

przedsiębiorczości, która postrzega ją jako działanie tworzące wartość. 

Dlaczego? – Kształcenie 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. 

Co? – Potencjalny program ECTS, program nauczania opiera się na trzech obszernych 

modułach nauczania, z których każdy ma różne scenariusze lekcji. 

W jaki sposób? – Poprzez uczenie się w oparciu o praktykę, przedsiębiorczość składa się 

z portfolio praktyk.  Każdy z 15 ECTS wymaga 27 godzin (w sumie ok. 400 godzin).  

Obejmuje to styczność z zasobami internetowymi, zadaniami i niezależnymi badaniami. 

Dla kogo? – Dla wykwalifikowanych nauczycieli szkół podstawowych i średnich oraz 

wychowawców. 

Słowa kluczowe: moduły szkoleniowe; plany lekcji; zadania; pytania do nauki; zasoby.  
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4. Platforma e-learningowa, jej moduły i treści 

 

Szkolenie nauczycieli ma kluczowe znaczenie dla promowania edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości, ponieważ podejście to obejmuje innowacyjne metody i materiały 

nauczania i może stanowić wyzwanie dla nauczycieli i szkół. Program Start In wychodzi 

naprzeciw potrzebom nauczycieli szkół podstawowych i średnich i określa kompetencje, 

które powinni oni rozwijać, aby móc projektować i wdrażać programy i działania edukacyjne 

promujące inkluzywną i innowacyjną przedsiębiorczość w szkole. Może on być 

wykorzystywany przez różne organizacje w całej Europie w celu realizacji programów 

szkolenia nauczycieli w kontekście szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego, 

doskonalenia zawodowego nauczycieli i uczenia się przez całe życie. Program nauczania 

opraconway w ramach projektu to Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) dostępne w języku 

angielskim oraz poszczególnych językach partnerstwa i jest dostępny poprzez stronę 

internetową projektu. 

Program nauczania Start In jest zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK) dla 

uczenia się przez całe życie i odpowiada poziomowi 7 ERK, który odzwierciedla złożoność, 

zakres i poziom uczenia się oczekiwany przez nauczycieli szkół podstawowych i średnich 

i jest zgodny zarówno z systemami punktów ECTS, jak i ECVET. 

Łączny nakład pracy w ramach programu Start In wynosi 405 godzin nauki, co odpowiada 15 

punktom ECTS lub 15 punktom ECVET. Program START IN składa się z 3 modułów 

szkoleniowych, z których każdy odpowiada 135 godzinom kształcenia. Dla każdego z tych 

modułów przypisane następujące elementy: 

·         rezultaty uczenia się, 

·         planowane działania edukacyjne, 

·         metody nauczania, 

·         metody oceny, 

·         kryteria oceny, 

·         obciążenie pracą, 

·         odpowiadające im punkty. 

Platforma e-learningowa Start In została opracowana wspólnie z partnerami projektu 

z siedmiu krajów. Na platformie e-learningowej znajdują się opisane powyżej elementy 

i zadania, dostępne w kilku językach. Nauczyciele wypróbowali materiały platformy e-

learningowej podczas etapów testowania, wykorzystując je podczas swoich zajęć. 

Platforma e-learningowa podzielona jest na trzy części, których zawartość opisujemy poniżej. 

Proszę zobaczyć więcej na https://startin.erasmus.site/products/  

 

 

https://startinproject.watt.com.es/
https://startin.erasmus.site/products/
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1.      Inkluzywna i innowacyjna przedsiębiorczość w szkole w Europie 

Wprowadzenie do inkluzywnego i innowacyjnego kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 

w europejskich szkołach, z prezentacją i analizą najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie, 

wraz z krytyczną świadomością i przykładami na poziomie szkolnym. Obejmuje następujące 

tematy: kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, innowacje i przedsiębiorczość społeczna, 

innowacje społeczne, zrównoważony rozwój i gospodarka obiegowa, przedsiębiorczość 

inkluzywna, kreatywność w przedsiębiorczości oraz umiejętności i technologie cyfrowe 

stosowane w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości. 

  

2.      Zarządzanie projektami z zakresu przedsiębiorczości inkluzywnej i planowanie 

finansowe 

Tutaj słuchacze poznają kluczowe etapy rozwoju nowego biznesu i przedsiębiorczości 

społecznej. Koncentrując się na generowaniu pomysłów, wymaganych zasobach, trwałości 

finansowej oraz kulturowym i społecznym wpływie projektu, moduł ten pozwala słuchaczom 

na poznanie wielu cennych metod nauczania i kluczowych kroków w kierunku innowacji 

społecznej i rozwoju biznesu. Moduł ten wykorzystuje takie narzędzia, jak myślenie 

projektowe, techniki generowania pomysłów, prototypowanie, marketing i model biznesowy, 

ale również zdolność do planowania, wdrażania i oceny decyzji finansowych związanych 

z przedsiębiorczością społeczną. 

  

3.      Realizacja inkluzywnych programów przedsiębiorczości 

Przedstawienie przedsiębiorczości jako uczenie się przez doświadczanie oraz podejmując 

inicjatywy i pracę z innymi. Rozwijanie postaw przedsiębiorczych, takich jak 

samoświadomość i samowystarczalność, etyczne i zrównoważone myślenie, rozwijanie wizji 

przyszłego środowiska szkolnego i zachęcanie do innowacji w zakresie sposobów 

rozwiązywania problemów i uczenia się na błędach, a także łączenie podstaw teoretycznych 

i praktycznych narzędzi do wdrażania i planowania kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 

w szkołach to elementy składowe tego modułu. 

 

Fotografia 2. Moduły platformy e-learningowej 
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4.1. Moduł 1: Inkluzywna i innowacyjna przedsiębiorczość w szkole w Europie 

 

Cel – Celem niniejszego modułu szkoleniowego jest zapoznanie się z definicjami kształcenia 

w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i inkluzywności, a także z tym, co oznacza 

kreatywność oraz umiejętności i technologie cyfrowe stosowane w kształceniu w zakresie 

przedsiębiorczości. 

Dlaczego? – Przedsiębiorczość jest jedną z ośmiu kluczowych kompetencji w procesie 

uczenia się przez całe życie. 

Co? – Główne pojęcia oraz umiejętności i technologie cyfrowe stosowane w innowacyjnej 

i inkluzywnej przedsiębiorczości. Moduł szkoleniowy 1 (5 ECTS). 

W jaki sposób? – Ten moduł szkoleneiowy składa się z pięciu planów lekcji, z których 

wszystkie wykorzystują praktyczne podejście do uczenia się, które polega na uczeniu się 

poprzez działanie. 

Dla kogo? – Dla wykwalifikowanych nauczycieli szkół podstawowych i średnich oraz 

wychowawców. 

Słowa kluczowe: edukacja w zakresie przedsiębiorczości; innowacyjność; inkluzywność; 

kreatywność; umiejętności informatyczne; uczenie się przez całe życie. 

 

 
 

Fotografia 3. Moduł 1. 
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4.2. Moduł 2: Zarządzanie projektami z zakresu przedsiębiorczości inkluzywnej i planowanie 

finansowe 

 

Cel – Celem tego modułu szkoleniowego jest zwiększenie ducha przedsiębiorczości, kultury 

i postaw oraz wypracowanie sposobu myślenia o nowych możliwościach w celu zajęcia 

się/rozwiązania problemu/problemów w społeczeństwie. 

Dlaczego? – Przedsiębiorczość to zdolność do rozpoznawania i wykorzystywania 

możliwości w każdym środowisku. Przedsiębiorczość społeczna może zajmować się 

kwestiami hipotetycznymi, niewidocznymi lub często mniej zbadanymi, takimi jak 

przeludnienie, niezrównoważone źródła energii, niedobory żywności. 

Co? – Zarządzanie projektami i planowanie finansowe dla innowacyjnej i inkluzywnej 

przedsiębiorczości. Moduł szkoleniowy 2 (5 ECTS). 

W jaki sposób? – Ten moduł szkoleniowy posiada cztery plany lekcji, wszystkie oparte na 

praktycznym podejściu do uczenia się, które polegają na uczeniu się poprzez działanie.  

Dla kogo? – Dla wykwalifikowanych nauczycieli szkół podstawowych i średnich oraz 

wychowawców. 

Słowa kluczowe: tworzenie idei; studium wykonalności; finanse; oddziaływanie społeczne. 

 

 
Fotografia 4. Moduł 2.  
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4.3. Moduł 3: Realizacja inkluzywnych programów przedsiębiorczości 

 

Cel – Celem tego modułu szkoleniowego jest zrozumienie głównych scenariuszy przyszłych 

umiejętności zawodowych i postaw przedsiębiorczych oraz rozwijanie współpracy 

i innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów w szkołach i z zainteresowanymi 

stronami. 

Dlaczego? – Postawy przedsiębiorcze, takie jak podejmowanie inicjatywy, kreatywność, 

współpraca, przedsiębiorcze nastawienie, dynamiczna praca z innymi, uczenie się na błędach 

i rozwiązywanie problemów, to ważne umiejętności w przyszłym życiu zawodowym. 

Co? – Przyszłe umiejętności zawodowe, współpraca i współtworzenie z zainteresowanymi 

stronami i innymi uczniami na rzecz inkluzywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości. Moduł 

szkoleniowy 3 (5 ECTS). 

W jaki sposób? – Ten moduł szkoleniowy składa się z trzech planów lekcji, z których każdy 

wykorzystuje praktyczne podejście do uczenia się, które polega na uczeniu się poprzez 

działanie. 

Dla kogo? – Dla wykfalikowanych nauczycieli szkół podstawowych i średnich oraz 

wychowawców. 

Słowa kluczowe: przyszła praca; współpraca; interesariusz; współtworzenie. 

 

 
 

Fotografia 5. Moduł 3.  
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5. Aplikacja mobilna  

 

Ta mobilna aplikacja została opracowana w celu dalszego wspierania procesu uczenia się 

i nauczania, szczególnie dla celów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Zapewnia ona 

nauczycielom i wychowawcom innowacyjne narzędzie oparte na technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK), które prowadzi do opracowania nowych, 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb narzędzi edukacyjnych opartych na TIK, 

dotyczących inkluzywnej i innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości. 

Założenia dla opracowania tego narzędzia były następujące: możliwość zastosowania modelu 

projektowania i myślenia projektowego w procesie projektowania uczenia się, zdolność do 

włączenia badań nad uczeniem się do własnej praktyki projektowania, w tym takich pojęć jak 

motywacja, samoregulacja i informacja zwrotna; oraz umiejętność współprojektowania 

dostosowanej do potrzeb koncepcji aplikacji edukacyjnej we współpracy z innymi. 

 

 

Cel – Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, prowadzących do opracowania nowych, 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb narzędzi edukacyjnych opartych na TIK, 

dotyczących integracyjnej i innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości. 

Użytkownicy takich rozwiązań rozwijają swoje umiejętności w zakresie konceptualizacji, 

projektowania, a także wykorzystywania zasobów cyfrowych. 

Dlaczego? – Narzędzia oparte na TIK ułatwiają zastosowanie myślenia projektowego 

w procesie nauczania/kształcenia oraz zwiększają motywację uczniów. Aplikacja mobilna 

może służyć jako narzędzie wspierające ten proces, w szczególności dla celów kształcenia 

wzakresie przedsiębiorczości. 

Co? – Instruktażowa aplikacja mobilna Start In do współtworzenia aplikacji mobilnych do 

nauki, dostosowanych do potrzeb grupy docelowej lub wymagań programowych. 

W jaki sposób? – Aplikacja mobilna Start In jest dostępna do pobrania na urządzenie 

mobilne z Google Store https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.startin&hl=en-GB 

oraz Apple App Store https://apps.apple.com/us/app/start-in/id1451809897?ls=1 Po zalogowaniu 

się, za pomocą tej aplikacji mobilnej, użytkownicy mogą tworzyć własne ćwiczenia i dzielić 

się nimi z innymi. 

Dla kogo? – Dla nauczycieli, wychowawców i trenerów, ale także każdej osoby 

zainteresowanej tworzeniem własnych cyfrowych ćwiczeń za pomocą aplikacji mobilnej 

Start In, ze względu na jej przekrojowy charakter. 

Słowa kluczowe: nauczanie instruktażowe, dostosowane do potrzeb narzędzia edukacyjne 

oparte na ICT, aplikacja mobilna, zasoby. 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.startin&hl=en-GB
https://apps.apple.com/us/app/start-in/id1451809897?ls=1
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Fotografia 6. Ekran startowy aplikacji mobilnej po zalogowaniu się 
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6. Wnioski z testowania platformy e-learningowej i aplikacji mobilnej 

 

W sześciu krajach uczestniczących w projekcie Start In trzydziestu nauczycieli uczestniczyło 

w dwóch etapach testowania platformy e-learningowej oraz aplikacji mobilnej podczas 

swojej pracy nauczaniu o przedsiębiorczości. Wybrali oni odpowiednie narzędzia i praktyki, 

które pasują do ich codziennej pracy i grupy uczniów. Następnie, na podstawie swoich 

doświadczeń, przekazali informację zwrotną na temat wykorzystanych materiałów i narzędzi. 

Informacje zwrotne zostały zebrane za pomocą kwestionariuszy online w okresie trwania 

projektu, tj. 2019-2020. Poniżej znajduje się podsumowanie zebranych informacji. 

 

6.1. Etap 1. Zasoby platformy e-learningowej i aplikacja mobilna 

 

W ramach pierwszego etapu testowania, przeprowadzonego w 2019 r., zebrano informacje 

zwrotne od dwudziestu ośmiu osób z sześciu krajów europejskich. W 1. etapie testowania 

nauczyciele zapoznali się z materiałami dydaktycznymi i edukacyjnymi platformy e-

learningowej Start In oraz skorzystali wraz z uczniami z aplikacji mobilnej Start In. 

Odpowiedzi zwrotne zebrano od nauczycieli szkół podstawowych i średnich, a także 

niektórych osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki edukacyjnej. 

„Ponieważ projekt Start In skierowany jest raczej do praktyków edukacyjnych 

niż do uczniów, ilość i poziom informacji jest bardzo dobry. Wydaje się, że 

obejmuje on każdy aspekt, który jest potrzebny do rozwoju inkluzywnej 

i innowacyjnej przedsiębiorczości i daje dobre przykłady, które wyraźnie 

poparły to, co zostało powiedziane w tekście.” 

Treść, użyteczność i pedagogika platformy e-learningowej spotkały się z bardzo dobrym 

odzewem ze strony użytkowników testowych. Materiał był wszechstronny i zawierał 

materiały do zgłębienia tematu, materiały wideo i linki do dodatkowych materiałów.  

„Ta pedagogika jest o wiele bardziej skoncentrowana na uczniu, przyjazna 

uczniowi i zachęca go do działania i myślenia.” 

„Dokument “EntreComp Ramy Kompetencji o Przedsiębiorczości” był 

szczególnie dokładny i zawierał wiele cennych informacji. Jest to dokument, 

z którego skorzystam w kontekście swojej pracy z klasą szkolną.” 
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Wykres 1. Użyteczność platformy e-learningowej 

Przydatność aplikacji mobilnej - również otrzymała dobre opinie od użytkowników 

testowych, choć niektórzy z nich zauważyli, że aplikacja mobilna nie nadaje się do użytku 

w ich szkole w oparciu o przepisy krajowe. 

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

potencjał do wykorzystania jej wraz z uczniami przy tworzeniu quizzów 

mających na celu konsolidację i ocenę procesu uczenia się/podejmowania 

decyzji zespołowych.” 

 

 

Wykres 2. Użyteczność aplikacji mobilnej 

  

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Łatwo mi przyszła nauka obsługi platformy.

Potrzebuję wsparcia korzystając z platformy.

Oceniam platformę jako intuicyjną.

Łatwo przechodziłem do kolejnego modułu.

Mogłem swobodnie korzystać z platformy.

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Łatwo mi przyszła nauka obsługi aplikacji.

Potrzebuję wsparcia korzystając z aplikacji.

Oceniam aplikację jako intuicyjną.

Łatwo mi przyszło tworzenie quizzów w aplikacji.

Mogłem swobodnie korzystać z aplikacji.

Uważam, że aplikacja mobilna jest przydatnym

narzędziem w szkolnictwie.
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Więcej szczegółowych informacji na temat doświadczeń użytkowników testujących rezultaty 

cyfrowe projektu można znaleźć w publikacji dostępnej na stronie 

https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_results 

 

6.2. Etap 2. Materiały do edukacji w zakresie przedsiębiorczości w praktyce 

 

W ramach drugiego etapu testowania, przeprowadzonego w latach 2019-2020, trzydziestu 

nauczycieli z sześciu państw europejskich wdrożyło praktyki kształcenia w zakresie 

przedsiębiorczości wśród uczniów od szkoły podstawowej do średniej. Nauczyciele 

i edukatorzy wdrożyli pedagogikę przedsiębiorczości w oparciu o platformę e-learningowej 

Start In i wykorzystali materiały e-learningowe w swoim nauczaniu. 

Wszystkie moduły i lekcje na platformie Start In zostały przetestowane. Użytkownicy testowi 

przekazali informacje zwrotne po testowaniu. Zebrano 22 odpowiedzi zwrotne od nauczycieli 

na poziomie podstawowym i wyższym oraz od kilku decydentów. Według informacji 

zwrotnych platforma e-learningowa działała w przeważającej części bardzo dobrze. 

Najbardziej użytecznymi elementami były filmy wideo, slajdy, narzędzia i przykłady. 

Platforma uzyskała doskonałą ocenę od użytkowników testowych (skala 1-5). Patrz wykres 3. 

 
 

Wykres 3. Informacje zwrotne od użytkowników drugiego etapów testowania platformy e-

learningowej i aplikacji mobilnej Start In 
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Platforma motywuje mnie do wprowadzania

nowości do nauczania.

Platforma zwiększyła moją opinię w zakresie

edukacji o przedsiębiorczości.

Platforma promuje aktywną postawę

edukacyjną wśród uczniów.

Platforma zmotywowała mnie do

korzystania z różnych zasobów w nauczaniu.

Start In dostarczył mi nowych pomysłów

rozwijania edukacji o przedsiębiorczości.

Start In rozwinął moje umiejętności cyfrowe.

Start In zmotywował mnie do wrowadzenia

innowacyjnego podejścia w nauczaniu.

Start In pomógł mi w rozwoju zawodowym.

Poleciłabym Start In innym nauczycielom.

https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_results
https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_results
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Około 55 % użytkowników testujących wypróbowało również aplikację mobilną Start In 

w swojej praktyce. Według ich opinii, aplikacja mobilna była całkiem łatwa lub bardzo łatwa 

w użyciu. Użytkownicy aplikacji zamierzają wykorzystywać ją również w przyszłości 

w swojej pracy dydaktycznej. Pozostali uczestnicy, 45 %, korzystali z innych platform 

cyfrowych (np. Google Forms, Kahoot) lub narzędzi (kamera wideo i edytory wideo). 

W oparciu o opinie użytkowników testujących pięć najbardziej użytecznych lekcji 

na platformie e-learningowej to 2.1 Pokolenie pomysłów, 3.1 Umiejętności związane 

z przyszłym życiem zawodowym, 1.1 Inkluzywna i innowacyjna przedsiębiorczość w szkole 

w Europie, 1.2 Innowacyjność i przedsiębiorczość społeczna oraz 2.2 Studium wykonalności. 

Zobacz wykres 4. 

 

 
 

Wykres 4. Najbardziej użyteczne lekcje na platformie e-learningowej 

 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w ramach tego projektu, jednym z wyzwań dla 

nauczycieli jest to, że nie mają oni wystarczająco dużo czasu lub umiejętności, aby 
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wykorzystać dostępne materiały w swojej pracy dydaktycznej. Zamierzeniem było, aby 

rozwój kompetencji w zakresie edukacji na rzecz przedsiębiorczości, pedagogiki i praktyki 

był w pewnym stopniu wspierany poza wdrażaniem codziennej praktyki nauczania. 

 

7. Zalecenia dla decydentów politycznych i nauczycieli 

 

Kluczowe aspekty projektu Start In dla edukacji w zakresie przedsiębiorczości: 

1. Szerokie kompetencje dla wszystkich 

2. Współpraca z zainteresowanymi stronami w praktyce 

3. Pedagogika skoncentrowana na uczniu, angażująca innowacje i kreatywność 

w zakresie przedsiębiorczości, oraz 

4. Wpływ społeczny w zrównoważony sposób z elementami cyfryzacji 

 

Przedsiębiorczość ma istotne znaczenie w gospodarce europejskiej, ponieważ stanowi ona 

podstawę społeczeństwa europejskiego. W UE 99% przedsiębiorstw to małe i średnie 

przedsiębiorstwa, a 67% z nich to przedsiębiorstwa z sektora prywatnego. (Supporting the 

Internationalization of SMEs 2014.) Według wcześniejszych badań (np. Lindh & Thorgren 

2016) edukacja w zakresie przedsiębiorczości może być czynnikiem ułatwiającym rozwój 

gospodarczy. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest kwestią uczenia się na rzecz 

przedsiębiorczości, uczenia się o przedsiębiorczości i uczenia się poprzez przedsiębiorczość 

(Gibb 1999; Hytti & O´Gorman 2004). Tak zdefiniowana edukacja na rzecz 

przedsiębiorczości jest rozumiana w szerokim znaczeniu - jako nauczanie i uczenie się 

przedsiębiorczych postaw, umiejętności i wiedzy (Gibb 2002, 2005; Kyrö 2006; Mwasalwiba 

2010; Sarasvathy & Venkataraman 2011; Blenker, Korsgaard, Neergaard & Thrane 2011; 

Bridge 2015; Henry & Lewis 2018), jak również została zrozumiana w projekcie Start In. 

Pragniemy, aby edukacja w zakresie przedsiębiorczości była postrzegana jako szeroka 

kompetencja przyszłych umiejętności zawodowych. 

 

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest kwestią uczenia się dla, 

o i poprzez przedsiębiorczość. 

 

Zgodnie z opiniami użytkowników testujących, materiały i praktyki Start In pokazały dobre 

przykłady tego, czym jest edukacja z zakresu przedsiębiorczości i jak można ją realizować na 

różnych poziomach edukacji szkolnej na różne, innowacyjne sposoby. Edukacji z zakresu 

przedsiębiorczości najlepiej uczyć się w ramach współpracy w pracy i uczenia się poprzez 

działanie (Fiet 2000a, b; Gibb 2011; Arasti, Falavarjani i Imanipour 2012; Järvi 2013; 

Diegoli, Gutiérrez i de los Salmones Sánchez 2018). Jednak w tym projekcie, jak widać na 

podstawie wyników (zob. rys. 4.), nauczyciele powinni być zachęcani do angażowania 

organizacji i otoczenia społecznego swojej szkoły do współpracy i uczestnictwa 

w działaniach edukacyjnych i zgodnie z nimi. Zachęcamy nauczycieli do wyjścia ze 

środowiska szkolnego i zachęcanie większej liczby zainteresowanych stron i firm do 

kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. 
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Kształcenia w zakresie przedsiębiorczości najlepiej uczyć się w ramach 

praktycznej współpracy w pracy i uczenia się poprzez działanie. 

 

Według poprzednich badań, najczęściej stosowane metody nauczania w edukacji z zakresu 

przedsiębiorczości są nadal skoncentrowane na nauczycielu, a nauka odbywa się głównie 

w środowisku klasowym (Bennett 2006; Solomon 2007; Mwasalwiba 2010; Ruskovaara 

& Pihkala 2013, 2014).  Przykłady projektu Start In umacniają przekonanie, że podejście 

pedagogiczne skoncentrowane na uczniu jest potrzebne, by inspirować i motywować 

uczniów w zakresie ich kompetencji i postaw przedsiębiorczych. Podejście skoncentrowane 

na uczniu w edukacji z zakresu przedsiębiorczości pomaga uczniom zrozumieć elementy 

działalności przedsiębiorczej (Gibb 2002; Jones & Iredale 2010; Balan & Metcalfe 2012). 

Eksperymentalne uczenie się, z możliwością rozwiązywania problemów i tworzenia czegoś 

nowego podczas pracy z innymi to kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorczego myślenia 

(Liang, Howard, Dunn & Khananayev 2016). Chcielibyśmy, aby nauczyciele byli wspierani 

w weryfikowaniu i korygowaniu swojej roli jako nauczyciela oraz umożliwiali swoim 

uczniom wprowadzanie innowacji i planowanie nauki w oparciu o ich własne pomysły. 

 

 

Pedagogika skupiona na uczniu angażuje uczniów do przyswajania nowych 

pomysłów i innowacji. 

 

Materiały do nauczania przedsiębiorczości oraz instrukcje dotyczące ich przystosowywania 

są dostępne dla nauczycieli we wszystkich krajach partnerskich Start In. UE skoncentrowała 

się na wspieraniu umiejętności nauczycieli poprzez opracowywanie przewodników 

i materiałów (Bacigalupo, Kampylis, Punie & Van den Brande 2016; McCallum et.al. 2018) 

oraz sfinansowała szereg projektów rozwoju kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na 

różnych poziomach szkolnictwa. (Gustafsson-Pesonen & Kiuru 2012). Chociaż według 

badań przeprowadzonych w ramach projektu w sześciu państwach (w okresie 2018-2019) 

odpowiednie materiały dotyczące inkluzywności, przedsiębiorczości społecznej, gospodarki 

obiegowej i zrównoważonej oraz cyfrowe materiały dydaktyczne do nauczania 

przedsiębiorczości należą do mniejszości. W projekcie Start In staraliśmy się wzmocnić 

i rozwinąć te obszary poprzez platformę e-learningową i nacisk na praktykę szczególnie 

podczas drugiego etapu testowania. Materiały do nauki i opisy przypadków opracowane w 

tym projekcie są teraz dostępne dla wszystkich. Zamierzamy, aby zasady inkluzywności, 

przedsiębiorczości społecznej, gospodarki cyrkulacyjnej i cyfryzacji materiałów 

edukacyjnych w edukacji na rzecz przedsiębiorczości były w przyszłości rozwijane w sposób 

zrównoważony w praktykach nauczania, podejściu do badań naukowych 

i międzynarodowych projektach rozwojowych. 

Wyniki dydaktyczne z etapów testowania w różnych językach zostały zebrane na platformie 

e-learningowej Start In dla innych użytkowników jako inspiracja do korzystania z platformy 

Start In. 

Proszę zobaczyć więcej na https://startin.erasmus.site/products/  

  

https://startinproject.watt.com.es/
https://startin.erasmus.site/products/
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8. Zrobiliśmy to razem, partnerzy Start In 

 

Gorące podziękowania dla wszystkich szkół, nauczycieli i uczniów zaangażowanych 

w projekt w Finlandii, Grecji, Anglii, Irlandii, Polsce, Hiszpanii i Turcji. Z Waszą pomocą 

zdobyliśmy cenne doświadczenia i opinie, które pozwoliły nam wypracować i zrealizować 

założenia projektu. 

Podziękowania również dla ekspertów z Finlandii, Grecji, Anglii, Irlandii, Polski, Hiszpanii 

i Turcji. Otrzymaliśmy od Państwa wsparcie i spostrzeżenia przy planowaniu naszych 

działań. 

Współpraca jest silna i jesteśmy teraz gotowi sprostać wyzwaniu europejskiej 

przedsiębiorczości poprzez szkolenie wykwalifikowanych nauczycieli i motywowanie 

młodych ludzi do przedsiębiorczości. 

 

Koordynator projektu 

 

MPDNE, Manisa Provincial Directorate of National Education; MANİSA, Turcja 

 

Pozostali partnerzy w projekcie 

 

CIT, Cork Institute of Technology; CORK, Irlandia 

COVUNI, Coventry University; COVENTRY, Anglia 

DANMAR, Danmar Computers; RZESZOW, Polska 

DSEC, Directorate of Secondary Education, CHANIA, Grecja 

INFODEF, Instituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L; VALLADOLID, 

Hiszpania 

JAMK, Jyväskylä University of Applied Sciences, School of Professional Teacher Education; 

JYVÄSKYLÄ, Finlandia 

ZABALA, Zabala Innovation Consulting, S.A.; MUTILVA ALTA NAVARRA, Hiszpania 
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Tekst okładki 

Projekt Start In realizowany w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej (1.9.2017-

31.8.2020), prowadzony przez ośmiu europejskich partnerów z Anglii, Finlandii, Grecji, 

Irlandii, Polski, Hiszpanii i Turcji, to projekt rozwijający inkluzywną i innowacyjną edukację 

w zakresie przedsiębiorczości w Europie. 

Niniejszy przewodnik przedstawia efekty kształcenia w zakresie przedsiębiorczości 

wypracowane w trakcie realizacji projektu. Jest on przeznaczony dla decydentów, instytucji 

edukacyjnych i szkół oraz partnerów społecznych, którzy chcą wspierać nauczycieli we 

wdrażaniu edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Przewodnik przedstawia zasady 

teoretyczne, treści programu nauczania, platformę e-learningową i aplikację mobilną. 

Materiały Start In zostały opracowane w ramach współpracy multidyscyplinarnej. 

Uczestnikami projektu Start In są eksperci w dziedzinie edukacji z zakresu 

przedsiębiorczości, kształcenia cyfrowego i kształcenia nauczycieli. Przewodnik był jednym 

z rezultatów projektu. 


