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1. Wprowadzenie 

Celem projektu START IN jest promowanie „ducha przedsiębiorczości społecznej,” rozwijanie kluczowych 

zdolności i umiejętności od wczesnych lat, aby ułatwić początkującym przedsiębiorcom ich kroki na drodze 

przekształcania pomysłów w działania w różnych kontekstach społecznych, kulturowych lub gospodarczych. 

W ramach projektu opracowane zostanie zaawansowane środowisko pedagogiczne, które przyczyni się do 

rozwoju innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży w obszarze edukacji. 

Powstaną materiały dydaktyczne i nowoczesne narzędzia oparte na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych, tj. aplikacja mobilna i platforma internetowa. Poprzez te rozwiązania nauczyciele, 

uczniowie i inni zainteresowani będą mogli współtworzyć materiały dydaktyczne. 

Szkolenie nauczycieli jest kluczowe w skutecznym promowaniu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, 

ponieważ obejmuje innowacyjne metody i materiały nauczania, które bywają wyzwaniem dla nauczycieli 

i szkół. W ramach projektu START IN opracowano program nauczania oparty na wynikach 

przeprowadzonego przez Konsorcjum projektowe badania: "Podstawy teoretyczne programu nauczania w 

zakresie inkluzywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji” 

(START IN, 2018). Program nauczania jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli szkół podstawowych 

i średnich, oraz określa kompetencje, które muszą rozwinąć, aby być zdolnym projektować i wykorzystywać 

w swojej praktyce programy edukacyjne i działania promujące innowacyjną i inkluzywną przedsiębiorczość 

w szkole.  

Program nauczania, opracowany w języku angielskim i przetłumaczony na wszystkie języki Konsorcjum, 

będzie otwartym zasobem edukacyjnym (ang. Open Educational Resource, OER) dostępnym za 

pośrednictwem strony projektu START IN (https://startin.erasmus.site). Skorzystać z niego będą mogli 

przedstawiciele różnych organizacji w całej Europie celem przeszkolenia nauczycieli w ramach szkolnictwa 

wyższego, kształcenia zawodowego, doskonalenia zawodowego nauczycieli i programów uczenia się przez 

całe życie (ang. Life Long Learning).  

 

1.1 Zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji  

Program START IN został przygotowany zgodnie z europejskimi ramami kwalifikacji (ERK) dla uczenia się 

przez całe życie, aby umożliwić uznawanie nowo nabytych kompetencji w różnych krajach, wspierać 

mobilności nauczycieli w całej Europie oraz promować innowacyjne programy szkoleniowe. Wdrażanie 

programu nauczania opartego na ERK obejmuje: określenie poziomu ERK, opis modułów oraz sprecyzowanie 

rezultatów dla każdego z modułów wraz z metodami oceny i podaniem kryteriów ewaluacji. 

Europejskie ramy kwalifikacji (ERK) dzielą się na osiem poziomów kwalifikacji, wyrażone w postaci 

rezultatów uczenia, i dotyczą różnych poziomów biegłości (Rada Europy, 2017). Program nauczania START 

IN odpowiada siódmemu poziomowi, biorąc pod uwagę złożoność, zakres oraz inne oczekiwania wobec 

nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy będą beneficjentami tego projektu. W krajach Konsorcjum 

START IN nauczyciele szkół średnich i podstawowych posiadają wykształcenie odpowiadające co najmniej 

szóstemu poziomowi według ERK (START IN, 2018). Deskryptory odpowiadające poziomowi 7 ERK to: 

 

Wiedza Umiejętności Odpowiedzialność i autonomia 

Wysoce specjalistyczna wiedza, 

jako podstawa właściwego 

myślenia i/lub prowadzenia 

badań naukowych. 

Krytyczna świadomość 

zagadnień w danej dziedzinie 

oraz na styku różnych dziedzin. 

Specjalistyczne umiejętności 

rozwiązywania problemów 

niezbędne w toku prowadzonych 

badaniach w celu przyczyniania 

się do innowacyjności 

i opracowania nowych procedur 

oraz łączenia wiedzy z różnych 

dziedzin. 

Zarządzaj i przekształcaj 

złożone, nieprzewidywalne 

i wymagające nowych 

strategicznych podejść 

środowiska pracy i/lub nauki. 

Współtwórz profesjonalne 

rozwiązania i/lub oceniaj 

wydajność pracy własnej. 

https://startin.erasmus.site/
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1.2 Uznanie punktów 

W przypadku programów edukacyjnych na poziomie 7 (według kryterium ERK), w celu zapewnienia 

przejrzystych i wiarygodnych programów edukacyjnych z konkretnymi rezultatami uczenia się, metodami 

oceny i kryteriami ewaluacji, a także w celu ułatwienia transferu punktów i uznawania kompetencji, można 

stosować zarówno Europejski system transferu i akumulacji punktów ECTS, jak i Europejski system transferu 

dla celów kształcenia i szkolenia zawodowego ECVET ( START IN, 2018). Program nauczania START IN 

jest kompatybilny zarówno z systemami punktowymi ECTS, jak i ECVET. Zdefiniowano w nim jednostki 

nauczania, efekty dla każdego z modułów, metody oceny i kryteria ewaluacji, ponadto zakres materiału wraz 

z czasem potrzebnym do jego przyswojenia oraz punkty ECTS i/lub ECVET w podziale na jednostki nauczania.  

Właściwe uznanie kompetencji i transfer punktów nastąpi po wdrożeniu programów edukacyjnych opartych 

na programie nauczania START IN oraz zakończeniu rozmów między właściwymi organizacjami 

edukacyjnymi. Tymi organizacjami mogą być instytucje szkolnictwa wyższego, korzystające z systemu 

punktowego ECTS, czy instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego, korzystające z system punktowego 

ECVET. Uznawanie kompetencji przy pomocy systemów ECTS i ECVET można również stosować 

w kontekście ustawicznego doskonalenia zawodowego lub programów uczenia się przez całe życie. Program 

nauczania START IN powstał z myślą o wszystkich wyżej wymienionych podmiotach.  

 

1.3 Efekty uczenia się 

W kontekście założeń ERK efekty uczenia się to “stwierdzenia dotyczące tego, co uczeń wie, rozumie i potrafi 

zrobić po ukończeniu procesu uczenia się.” Efekty uczenia się to „wiedza, umiejętności, odpowiedzialność 

i autonomia lub to, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć zrobić” bez „konieczności używania 

specjalnej terminologii.” (Rada Europy, 2017) 

W ramach projektu START IN przyjęto tradycyjną klasyfikację rezultatów uczenia się na trzy kategorie 

(wiedza, umiejętności, odpowiedzialność i autonomia), lecz zaproponowano inny opis rezultatów, niż ten 

standardowy. Jesteśmy, jako Konsorcjum, również świadomi faktu, że „klasyfikacja rezultatów uczenia się nie 

jest obowiązkowa i niekoniecznie zapewnia wartość dodaną w procesie oceny, w którym wszystkie efekty są 

często połączone (Unia Europejska, 2011).” 

 

1.4 Metody oceny oraz kryteria ewaluacji 
Ocena rezultatów uczenia się w zakresie przedsiębiorczości jest nietrywialnym zadaniem wymagającym 

innowacyjnych metod oceny. Przy tym należy uwzględnić, że efekty te są następstwem „tworzenia wartości, 

które nie istniały przed procesem uczenia się o przedsiębiorczości i nie można ich przewidzieć (Bacigalupo, 

2016).” Należy również mieć na uwadze, że „postawy i zachowania są prawdopodobnie ważniejsze niż wiedza 

(Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2016).” Program nauczania START IN proponuje metody oceny dla 

każdego modułu szkoleniowego. 

 

1.5 Wymiar czasu nauczania 
Wymiar czasu nauczania to czas, jaki jest potrzebny do przyswojenia materiału, aby kolejno zostać 

zakwalifikowanym do uznania kompetencji nabytych w ramach poszczególnych rozdziałów. Wysiłek ten 

obejmuje czas na ukończenie czynności opisanych w programie nauczania, w tym prowadzenie zajęć, 

warsztaty, ćwiczenia praktyczne, prace domowe, samodzielną nauka oraz proces oceny, wymagane do uznania 

rezultatów uczenia się w środowiskach nieformalnej edukacji (Komisja Europejska, 2015).  

Nauka w pełnym wymiarze godzin w jednym roku akademickim to 60 punktów w systemach ECTS i ECVET: 

 60 punktów ECTS przypisywanych jest dla jednego roku akademickiego (Komisja Europejska, 2015) 

 60 punktów ECVET przypisywanych jest dla jednego roku formalnego kształcenia i szkolenia 

zawodowego (Komisja Europejska ds. Edukacji i Kultury, 2011) 

Wymiar czasu nauczania w jednym roku akademickim waha się od 1500 do 1800 godzin, co oznacza, że jeden 

punkt to od 25 do 30 godzin. W programie nauczania START IN 1 punkt ECTS odpowiada 27 godzinom 

nauki (więcej informacji w części Podstawy teoretyczne, strona 25).  
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2. Moduły programu nauczania START IN. 
 

Program nauczania START IN składa się z trzech rozdziałów: 

 Rozdział 1 jest wprowadzeniem do edukacji w zakresie inkluzywnej i innowacyjnej 

przedsiębiorczości, podejścia opracowanego w ramach projektu START IN. 

 Rozdział 2 dotyczy zarządzania oraz planowania finansów w projektach przedsiębiorczości 

społecznej.  

 Rozdział 3 adresuje programy przedsiębiorczości inkluzywnej w kontekście edukacji na poziomie 

szkoły.  

Poniższa tabela zawiera czas potrzebny na naukę modułów oraz punkty ECTS i ECVET w podziale na 

jednostki nauczania (moduły). Według opracowanego w projekcie START IN programu nauczania, 1 punkt 

ECTS to 27 godzin nauki, a całkowity wymiar czasu nauczania to 405 godzin - równy15 punktom ECTS 

i/lub 15 punktom ECVET.  

 

Rozdziały w podziale na moduły  Czas potrzebny na 

naukę 

(w godzinach) 

Punkty ECTS  

(1 ECTS=27 godz.) 

Punkty 

ECVET 

 

1. Edukacja o Inkluzywnej i Innowacyjnej 

Przedsiębiorczości w Europie. 

135 5 5 

1.1 Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczości w 

szkołach  

27 1 1 

1.2 Innowacje i przedsiębiorczość społeczna  27 1 1 

1.3 Przedsiębiorczość inkluzywna  27 1 1 

1.4 Kreatywna przedsiębiorczość 27 1 1 

1.5 Rozwiązania i umiejętności cyfrowe 

edukacji o przedsiębiorczości  

27 1 1 

2 Zarządzanie oraz Planowanie Finansów w 

Projektach Przedsiębiorczości Społecznej. 

135 5 5 

3. Programy Przedsiębiorczości Inkluzywnej 

w Praktyce.  

135 5 5 

START IN: Developing Inclusive and 

Innovative Entrepreneurship Education in 

Europe 

405 

 

15 15 
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2.1 Edukacja o Inkluzywnej i Innowacyjnej Przedsiębiorczości w Europie  
 
Nazwa rozdziału: 1. Edukacja o Inkluzywnej i Innowacyjnej Przedsiębiorczości w Europie  

Wymiar czasu nauczania: 135 godzin  Punkty ECTS: 5 Punkty ECVET:5 

Opis/Treści 

Wprowadzenie do edukacji w zakresie inkluzywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości, podejścia 

opracowanego w ramach projektu START IN. Prezentacja oraz analiza nowości w dziedzinie. 

Możliwości wdrożenia na poziomie szkoły.  

Rozdział składa się z pięciu modułów: 

1. Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczości w szkołach: strategie na poziomie narodowym oraz 

europejskim, program nauczania, metody nauczania oraz uczenia się, dobre praktyki, inicjatywy dla 

szkół, zasoby edukacyjne.  

2. Innowacje i przedsiębiorczość społeczna: innowacje w przedsiębiorczości, przedsiębiorczość 

społeczna, zrównoważony rozwój oraz gospodarka obiegowa. 

3. Przedsiębiorczość inkluzywna: włączenie społeczne, tworzenie inkluzywnego środowiska 

biznesowego oraz równych szans dla grup szczególnie wrażliwych, model myślenia przedsiębiorczości 

społecznej.  

4. Kreatywna przedsiębiorczość: innowacyjne techniki uczenia się, nauka przez zabawę, model 

odwróconej klasy, gry cyfrowe, technologie rozszerzonej rzeczywistości – w celu ułatwienia 

zrozumienia oraz zwiększenia zaangażowania w czerpaniu korzyści z rozrywki, edukacji oraz 

dziedzictwa.  

5. Rozwiązania i umiejętności cyfrowe edukacji o przedsiębiorczości: platformy e-learningowe, otwarte 

zasoby edukacyjne (OER), aplikacje mobilne, inne interaktywne treści; wyposażenie 

nauczycieli  w  zdolność do rozpoznawania, wyboru oraz tworzenia wymienionych rozwiązań.  

Efekty uczenia się: 

Po ukończeniu tego modułu szkoleniowego kursant potrafi:  

Wiedza Umiejętności Odpowiedzialność i autonomia 

 Rozpoznać i omówić 

podstawowe pojęcia, strategie, 

program nauczania, metody 

nauczania, dobre praktyki, 

szkolne inicjatywy oraz zasoby 

edukacyjne w zakresie edukacji 

o przedsiębiorczości w 

szkołach w Europie.  

 Zrozumieć wartość 

społecznych innowacji 

w projektach w tematyce 

przedsiębiorczości i biznesu, 

jako nowych nisz do 

prowadzenia działalności 

pozytywnie oddziaływujących 

na społeczeństwo.   

 Wyróżnić przedsiębiorczość 

społeczną, jako wymagający 

rodzaj przedsiębiorczości 

(koncepcja, kwestie prawne, 

motywacja, itd.).  

 Rozwijać innowacyjne 

metody nauczania 

związane z 

przedsiębiorczością 

społeczną.  

 Wzmacniać 

międzysektorowe techniki 

nauczania dla edukacji 

o przedsiębiorczości 

społecznej. 

 Utworzyć projekt, mający 

na celu zaangażowanie 

osób w działania 

o tematyce rozrywkowej, 

edukacyjnej lub 

dziedzictwa kulturowego, 

poprzez wykorzystanie 

podejścia kreatywnego do 

rozwiązywania problemów 

na przykładzie gier 

i metody odwróconego 

 Oceniać własne kompetencje 

w  zakresie przedsiębiorczości 

oraz samodzielnie wyznaczać 

własne plany kształcenia na 

rzecz dalszego rozwoju 

zawodowego.  

 Rozpoznawać mocne i słabe 

strony oraz opracowywać 

strategiczny plan wspierający 

edukację na rzecz 

przedsiębiorczości 

w szkole/pracy.   

 Zachęcać do innowacyjnej 

przedsiębiorczości w szkole 

poprzez nauki przyrodnicze, 

nowe technologie oraz 

matematykę.   

 Promować korzyści z integracji 

istotnych tematów 

społecznych, jako 

przełomowych w każdym 
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 Określić główne wyzwania 

społeczne w Europie oraz 

możliwości rozwoju nowych 

inicjatyw w tym zakresie. 

 Zrozumieć wartość 

zrównoważonego rozwoju oraz 

gospodarki obiegowej 

w projektach na rzecz 

społeczności i 

przedsiębiorczości.  

 Analizować dostępne 

technologie przełomowe oraz 

innowacje na rzecz edukacji.  

nauczania, dostosowanej 

do beneficjentów oraz 

dostępnego budżetu.  

 Nauczać o 

przedsiębiorczości 

korzystając z narzędzi ICT.  

 

projekcie biznesowym oraz 

wspierać tworzenie inicjatyw 

na rzecz biznesu społecznego, 

mających pozytywny wpływ na 

społeczeństwo oraz otoczenie.  

. 

 

Ogólne efekty uczenia się. 

Wykazywać wysoce wyspecjalizowaną wiedzę i krytyczną świadomość najnowszych osiągnięć 

w  zakresie inkluzywnej i innowacyjnej edukacji o przedsiębiorczości w szkolnictwie w Europie. 

Stosować podejście START IN w zakresie inkluzywnej i innowacyjnej edukacji o przedsiębiorczości, 

aby projektować i promować międzysektorowe działania i projekty dostosowane do potrzeb szkoły. 

 

Metody nauczania oraz ćwiczenia 

W ramach każdego modułu szkoleniowego kursant powinien:  

 Uczęszczać na zajęcia prowadzone online lub w klasie; przyswajać materiał szkoleniowy.  

 Uczestniczyć w dyskusjach oraz innych ćwiczeniach. 

 Przystępować do testów samoceny online.  

Po ukończeniu wszystkich pięciu modułów szkoleniowych kursant powinien: 

 Dostarczyć końcową pracę pisemną/Przystąpić do końcowego testu.  

 

Metody oceny oraz kryteria ewaluacji 

Metody oceny: 

- Ocena kursanta na podstawie zaangażowania w ćwiczeniach (dyskusjach, ogrywaniu ról, wizytach 

studyjnych, itd.).  

- Samoocena w formie testów online.  

- Ocena wykonanych przez kursanta zadań (przygotowanych konspektów lekcji, wypracowań, 

materiałów wideo, itd.).  

Kryteria ewaluacji: 

- Pomyślne ukończenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w ramach modułów 1-5.  

- Końcowa praca pisemna będzie sposobem na zademonstrowanie nabytej specjalistycznej wiedzę 

i  krytycznej świadomości najnowszych osiągnięć w inkluzywnej i innowacyjnej edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości w szkolnictwie w Europie, a także umiejętności zastosowania tej wiedzy w celu 

tworzenia i promowania międzysektorowych działań oraz projektów na poziomie szkoły. 
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2.1.1 Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczości w szkołach 
 

Nazwa modułu: 1.1 Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczości w szkołach 

Wymiar czasu nauczania: 27 godzin Punkty ECTS: 1 Punkty ECVET: 1 

Opis/Treści 

Wprowadzenie do ostatnich osiągnięć w zakresie edukacji o przedsiębiorczości w szkołach w Europie, 

w tym strategie dla przedsiębiorczości oraz edukacji o przedsiębiorczości, strategie na poziomie 

narodowym, program nauczania, efekty uczenia się, metody nauczania oraz uczenia się, dobre praktyki, 

inicjatywy dla szkół na poziomie narodowym oraz europejskim, zasoby edukacyjne oraz określenie 

kompetencji, jaką jest przedsiębiorczość. Nauczyciele będą oceniać własne kompetencje w zakresie 

przedsiębiorczości, planować własny proces nauczania oraz rekomendować placówce szkolnej, w której 

są zatrudnieni, strategie dla dalszego rozwoju w zakresie edukacji o przedsiębiorczości. 

 

Efekty uczenia się: 

Po ukończeniu tego modułu szkoleniowego kursant potrafi:  

Wiedza Umiejętności Odpowiedzialność i autonomia 

Określać, omawiać i analizować 

 Kompetencję 

przedsiębiorczości oraz jej 

związek z innymi 

kompetencjami kluczowymi.  

 Wpływ edukacji 

o przedsiębiorczości na 

osobisty rozwój oraz 

uczestnictwo w życiu 

społeczno-politycznym. 

 Ostatnie osiągnięcia 

w zakresie edukacji 

o przedsiębiorczości w 

szkołach w Europie, w tym 

strategie, programy 

nauczania, metody nauczania, 

dobre praktyki, szkolne 

inicjatywy oraz zasoby 

edukacyjne.  

 Oceniać doświadczenie 

oraz kompetencje własne 

(nabytą wiedzę 

i umiejętności) 

w nauczaniu 

o przedsiębiorczości.  

 Rozpoznawać potrzebę 

dalszego rozwoju 

kompetencji 

przedsiębiorczości oraz 

kontynuowania edukacji.   

 Powiązać kompetencję 

przedsiębiorczości z pracą 

nauczyciela.  

 Rozwijać zdolność 

wdrożenia zasad edukacji 

o przedsiębiorczości 

wszkole.  

Wziąć odpowiedzialność 

i współpracować w celu:  

 Opracowania celu działania dla 

szkoły. 

 Rozpoznania mocnych i słabych 

stron oraz zaproponowania 

koniecznych zmian wspierających 

edukację na rzecz 

przedsiębiorczości w szkole.   

 Opracowania profesjonalnej 

strategii rozwoju, opartej na 

bieżących oraz przyszłych 

potrzebach edukatorów. 

 Uczestnictwa w grupach oraz 

budowania partnerstwa na rzecz 

wspierania edukacji 

o przedsiębiorczości w szkole. 

 

Ogólne efekty uczenia się. 

Omawiać i analizować kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w Europie, w tym podstawowe 

pojęcia, definicje, strategie, programy nauczania, cele, metody nauczania, najlepsze praktyki, 

inicjatywy dla szkół i zasoby edukacyjne. 

Oceniać kompetencje własne w zakresie przedsiębiorczości i opracowywać własną ścieżkę uczenia 

się w celu dalszego rozwoju zawodowego. 

Rozpoznawać mocne i słabe strony oraz opracować strategii dla szkoły/instytucji w celu wspierania 

kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. 

 

Metody nauczania oraz ćwiczenia 

Kursant powinien uczestniczyć w wykładach prowadzonych na platformie online, a także przyswajać 
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materiał szkoleniowy, uczestniczyć w dyskusjach oraz wykonywać testy weryfikujące nabytą w tym 

module wiedzę teoretyczną. 

Kursant będzie także zobligowany do przygotowania pracy pisemnej, np.: 

 Porównania oraz oceny programów nauczania, metody nauczania, czy dobrych praktyk. 

 Opisania własnych doświadczeń oraz oceny własnych kompetencji w zakresie nauczania 

o przedsiębiorczości i opracowania osobistej ścieżki dalszego rozwoju zawodowego. 

 Uzasadnienia związku kształcenia w zakresie inkluzywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości 

z pracą nauczyciela.  

 Propozycji innowacyjnego projektu/działania o charakterze przedsiębiorczym dla 

szkoły/lokalnej społeczności/społeczności online oraz ocena możliwych korzyści.  

 

Metody oceny oraz kryteria ewaluacji  

Metody oceny: 

- Udział w dyskusjach. 

- Testy online. 

- Prace pisemne. 

Kryteria ewaluacji: 

Prace pisemne:  

 Zdolność do dyskusji i analizy, ewaluacji podstawowych pojęć oraz ostatnich osiągnieć 

w zakresie edukacji o przedsiębiorczości w szkołach w Europie.  

 Zdolność do oceny własnych kompetencji oraz planowania dalszej ścieżki kształcenia. 

 Zdolność zastosowania nabytej wiedzy w szkole/organizacji.  
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2.1.2 Innowacje i przedsiębiorczość społeczna  

 

Nazwa modułu: 1.2. Innowacje i przedsiębiorczość społeczna 

Wymiar czasu nauczania: 27 godzin Punkty ECTS:1 Punkty ECVET:1 

Opis/Treści 

Omówienie definicji oraz przykładów w zakresie innowacji i przedsiębiorczości społecznej, 

porównanie związku przedsiębiorczości społecznej i innowacji, poszukiwanie sposobów 

rozpoznawania i pokonywania trudności w procesie stania się przedsiębiorcą społecznym, oraz analiza 

wszystkich źródeł przedsiębiorczości w celu zwiększenia ich potencjału, poprzez naukę o innowacjach 

społecznych, w tym o kwestiach prawnych.  

Wprowadzenie koncepcji pozytywnego myślenia o zrównoważonym rozwoju oraz gospodarce 

obiegowej w kierunku utworzenia innowacyjnego i wartościowego projektowego w kontekstach 

społecznym, kulturowym oraz ekonomicznym. 

Szersze zrozumienie koncepcji innowacyjności społecznej, zgodnej z definicją WE, jako nowych 

pomysłów, które odpowiadają potrzebom społecznym, tworzą więzi społeczne oraz kształtują 

współpracę. Innowacjami można nazwać produkt, usługę, czy model, jeśli jest skutecznym 

rozwiązaniem dla niezaspokojonej wcześniej potrzeby. Celem jest zachęcenie nowych przedsiębiorców 

do rozwijania innowacyjnych pomysłów, które wpłyną na wzrost dobrobytu społecznego.  

 

Efekty uczenia się: 

Po ukończeniu tego modułu szkoleniowego kursant potrafi:  

Wiedza Umiejętności Odpowiedzialność i autonomia 

  Zdefiniować pojęcia 

innowacji oraz 

przedsiębiorczości 

społecznej. 

  Zdefiniować koncepcję 

innowacji społecznej oraz jej 

przełożenie w zarządzaniu 

projektem/przedsiębiorstwem 

(wszystkie sektory).  

  Rozpoznać potrzebę 

wprowadzania innowacji 

w szkole.  

  Ułożyć informacje z różnych 

źródeł w tematach 

związanych z podejściem 

przekrojowym.   

  Rozpoznać główne 

koncepcje oraz dziedziny 

nauki zrównoważonego 

rozwoju, polityki 

odpowiedzialnego biznesu 

oraz gospodarki obiegowej, 

a  także ich związek z 

projektami w tematyce 

społeczno-przedsiębiorczej.  

  Zastosować tradycyjne 

rozwiązania o charakterze 

innowacji społecznych 

 Ocenić związek pomiędzy 

przedsiębiorczością 

społeczną, a innowacją.  

 Porównać innowacje, które 

ukształtują przyszłość szkół 

oraz przedsiębiorstw.  

 Analizować źródła powiązane 

z podejściem przekrojowym.  

 Analitycznie myśleć w celu 

rozpoznania korzyści oraz 

konkurencyjnej przewagi 

zrównoważonego rozwoju 

i gospodarki obiegowej 

w projektami 

Przedsiębiorczości 

społecznej.  

  Rozpoznać potrzeby oraz 

skuteczne podejścia 

rozwijania projektów 

przedsiębiorczości społecznej 

w ramach gospodarki 

obiegowej.  

 Rozpoznać działania o silnym 

oddziaływaniu na 

zrównoważony rozwój oraz 

społeczny dobrobyt.  

 Rozpoznać potrzeby oraz 

 Współpracować w grupie, 

współtworzyć nowe definicje 

oraz współdzielić się 

przykładami o innowacjach 

i przedsiębiorczości 

społecznej.  

 Wykonywać zadania 

w ramach wprowadzania 

innowacji społecznych oraz 

opracowywania nowych 

rozwiązać na problemy 

społeczne.  

 Rozwijać innowacyjne 

pomysły związane 

z podejściem przekrojowym.  

 Wdrażać strategie 

zrównoważonego stylu życia 

i  gospodarki obiegowej przy 

tworzeniu projektów 

o charakterze społeczno-

przedsiębiorczym.  

 Oceniać korzyści płynące 

z uwzględnienia 

zrównoważonego rozwoju 

oraz gospodarki obiegowej 

w projektach o charakterze 

społeczno-przedsiębiorczym.  
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(technologie, metodologie).  

  Znaleźć finansowanie w celu 

wsparcia społecznych 

innowacji na poziomie 

europejskim.  

wyzwania w zakresie 

innowacji społecznych.  

 Wypracować nowe sposoby 

myślenia oraz pogłębiania 

wiedzy o innowacjach 

społecznych.  

 Stosować innowacje 

społeczne w nowopowstałym 

przedsiębiorstwie.  

 Oceniać korzyści płynące 

innowacji społecznych 

w obrębie projektów 

przedsiębiorczości/biznesu.  

Ogólne efekty uczenia się. 

Rozwijać innowacyjne metodologie nauczania związane z przedsiębiorczością społeczną. 

Rozbudować międzysektorowe metodologie nauczania związane z przedsiębiorczością społeczną. 

Zrozumieć kwestie prawne przedsiębiorczości społecznej. 

Zachęcić do innowacyjnej przedsiębiorczości w ramach przedmiotów szkolnych, w tym naukę, nowe 

technologie, czy matematykę. 

Rozpoznać korzyści zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegowej w projektach 

przedsiębiorczości społecznej. 

Rozpoznać wartość społecznych innowacji w projektach przedsiębiorczości i biznesu, jako nowych 

nisz do prowadzenia działalności pozytywnie oddziaływujących na społeczeństwo.  

 

Metody nauczania oraz ćwiczenia  

Sposoby kontaktu: Wykłady, Sesja szkoleniowa, Prezentacja, Prace badawcze, Wizyty studyjne, 

Nauka w miejscu pracy, Nauka poprzez rozwiązywanie problemów, Analiza przypadków.  

Czas na naukę; Pisanie egzaminów; Czytanie materiałów; Powtórzenie materiału. 

Samodzielna nauka: Przygotowanie do zaplanowanych sesji szkoleniowych, zadanie domowe, 

lektura lub ćwiczenia praktyczne, wykonanie zleconych zadań.  

Kursanci są odpowiedzialni za własną naukę, przy odpowiednim wsparciu ze strony instytucji 

w postaci szkolenia, wskazówek do samodzielnego uczenia się, czy ocena zadań/postępów. 

 

Metody oceny oraz kryteria ewaluacji  

Metody oceny: 

Prezentacja i refleksja 50 %   

Ocena wzajemna 25 %  

Samoocena 25 % 

Analiza przypadków, ocena problem oraz ocena wynikająca z dyskusji.  

 

Kryteria ewaluacji: 

 Klarowność definicji związanych z przedsiębiorczością społeczną i innowacjami.  

 Analiza międzysektorowych technik nauczania związanych z przedsiębiorczością społeczną 

i innowacjami. 

 Wdrożenie podejścia międzysektorowego w edukacji szkolnej oraz rekomendowania. 

 Demonstrowanie zdolności do rozumienia korzyści zrównoważonego rozwoju i gospodarki 

obiegowej w projektach przedsiębiorczości społecznej w oparciu o metodę studium 

przypadków. 

 Demonstrowanie zdolności do rozumienia wartości społecznych innowacji w projektach 

przedsiębiorczości i biznesu, jako nowych nisz do prowadzenia działalności pozytywnie 

oddziaływujących na społeczeństwo to w oparciu o metodę studium przypadków. 
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2.1.3 Przedsiębiorczość inkluzywna  

Nazwa modułu: 1.3 Przedsiębiorczość inkluzywna  

Wymiar czasu nauczania: 27 godzin Punkty ECTS:1 Punkty ECVET points:1 

Opis/Treści 

Po wytycznych dotyczących przedsiębiorczości inkluzywnej w Europie, ten moduł szkoleniowy skupi 

się na sposobach wspierania włączenia społecznego oraz promowania równych szans osób chcących 

założyć, a następnie prowadzić działalność gospodarczą. Kursanci poznają sytuację tych wrażliwych 

grup osób, które znajdują się w gorszej sytuacji i są niedostatecznie reprezentowane w zakresie 

przedsiębiorczości, czy samozatrudnienia, oraz zdobędą kompetencje i umiejętności, aby promować ich 

integrację i współtworzyć lepsze inkluzywne otoczenie biznesowe. Na podstawie dostępnej literatury 

w dziedzinie integracji społecznej, kontekstualizacji przedsiębiorczo wrażliwych grup społecznych 

i  rozwiązań wspierających budowanie potencjału, takich jak warsztaty, spotkania, zaangażowania 

różnych podmiotów, oraz innych metod wspierania innowacji społecznych, w tym uczenie się przez 

działanie, odgrywanie ról i kreatywne myślenie, ten moduł szkoleniowy koncentruje się na rozwijaniu 

społecznych, przedsiębiorczych sposobów myślenia, co oznacza zmianę postaw.  

 

Efekty uczenia się: 

Po ukończeniu tego modułu szkoleniowego kursant potrafi:  

 Określać zdolności przedsiębiorcze najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne grup, tj. 

młodzieży, kobiet, emerytów, mniejszości etnicznych, migrantów, niepełnosprawnych, czy innych. 

 Rozpoznawać rozwiązania społeczno-kulturowe do promocji włączenia społecznego. 

 Poszerzać znajomość przepisów o przedsiębiorczości inkluzywnej oraz w ramach samozatrudnienia. 

 Promować przedsiębiorczość społeczną, np. płeć, czy wielokulturowość, jako zagadnienia 

przekrojowe.   

Ponadto, po ukończeniu tego modułu szkoleniowego kursant potrafi: 

Wiedza Umiejętności Odpowiedzialność i autonomia 

 Zidentyfikować najbardziej 

narażone na wykluczenie 

społeczne grupy w odniesieniu 

do przedsiębiorczości.  

 Określić zdolności 

przedsiębiorcze różnych grup 

(młodzieży, kobiet, emerytów, 

niepełnosprawnych, migrantów, 

czy innych).  

 Rozpoznać bariery oraz ryzyka 

prowadzenia działalności, które 

dotyczą najbardziej narażone na 

wykluczenie społeczne grupy.  

 Uwzględniać zagadnienia 

przekrojowe na różnych etapach 

realizacji projektu. 

 Myślenie społeczne: 

wrażliwość społeczna, 

entuzjazm do napędzania 

do zmian społecznych, 

empatia, sprawiedliwość, 

indywidualność, 

a zbiorowość, znajomość 

samego siebie.  

 Myślenie przedsiębiorcze: 

kierownictwo, innowacje, 

zauważanie i realizacja 

możliwości, elastyczność.   

 Postawa: behawioryzm, 

doświadczenie osobiste, 

determinacja, 

przywództwo. 

 Rozwijać samodzielne uczenie 

się oraz motywację.  

 Pracować nad inspirującymi 

oraz przełomowymi ideami. 

 Wziąć odpowiedzialność za 

prowadzenie biznesu 

o charakterze inkluzywnym.  

 Posiadać umiejętność 

moralnego oraz krytycznego 

myślenia.  

 Mieć zdolność do 

rozwiązywania konfliktów.  

 Wykazywać integracyjne, 

innowacyjne i społeczne 

podejście do rozwiązań 

o znacznych korzyściach.  

Ogólne efekty uczenia się. 

Rozpoznać główne wyzwania społeczne w Europie oraz zwiększyć możliwość rozwoju nowych 

biznesów w odpowiedzi na te wyzwania. 

Promować integrację zagadnień społecznych, jako przełomowych, w każdym projekcie biznesowym 

oraz wspierać ideom powstawania nowych inicjatyw biznesowych, które mają znaczący pozytywny 

wpływ na społeczeństwo i otoczenie.  
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Metody nauczania oraz ćwiczenia 

Ten moduł szkoleniowy jest z założenia innowacyjny oraz inspirujący. Działania mają formę 

warsztatów, spotkań w klasie, czy zaangażowania różnych podmiotów. W celu promowania 

aktywnego uczenia się, rekomendowane są odgrywanie ról i samodzielna nauka, a także 

wyszukiwanie dobrych praktyk w zakresie projektów o charakterze innowacji społecznych. Ponadto 

prowadzone będą wykłady, dyskusje i wspólne powtórzenia materiału, oraz zadawana będą prace 

zespołowe i prace domowe.  

Wykorzystane zostaną narzędzia ICT, podobnie jak tradycyjne pomoce naukowe (książki i inne).  

 

Metody oceny oraz kryteria ewaluacji 

Metody oceny:  

Pisemne egzaminy (testy i pytania otwarte), ocena na podstawie dyskusji, prezentacji, 

przeprowadzonej analizie przypadków oraz skuteczności rozwiązywania problemów. 

Kryteria ewaluacji: 

 Demonstrowanie zdolności do rozumienie oraz rozpoznawania głównych wyzwań na tle 

społecznym, zachodzących na świecie oraz w Europie.   

 Demonstrowanie zdolności oraz motywacji do przyczyniania się do zmian społecznych 

poprzez nowe społeczne modele biznesowe.  

 Demonstrowanie pozytywnej i moralnej postawy w rozwiązywaniu problemów społecznych 

poprzez nowe innowacyjne pomysły.  

 Akceptacja różnorodności oraz angażowanie się w praktyki promujące sprawiedliwość 

społeczną.   
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2.1.4 Podejście kreatywne do Przedsiębiorczości  

Nazwa modułu:1.4 Podejście kreatywne do przedsiębiorczości  

Wymiar czasu nauczania: 27 godzin Punkty ECTS:1 Punkty ECVET: 1 

Opis/Treści  

Moduł ten pomaga w zrozumieniu nowych technologii dostępnych w ramach XR (ang. Xtended 

Reality), w tym rzeczywistość rozszerzoną oraz wirtualną rzeczywistość, a także innowacyjne techniki 

nauczania, np. nauka przez zabawę, odwrócone nauczanie, czy gry cyfrowe. Zamierzeniem jest 

zachęcenie do kreatywnego podejścia w ćwiczeniach edukacyjnych o przedsiębiorczości. Kursant 

pozna, w jaki sposób innowacyjne oraz zajmujące technologie mogą być wykorzystywane w różnych 

obszarach handlu, przemysłu i usług w celu lepszego zrozumienia i większego zaangażowania 

w  rozrywkę, edukację i dziedzictwo. 

Kursant, po studium przypadku, zastosuje nowopoznane umiejętności korzystania z innowacyjnych 

technologiach w praktyce, opracowując własny projekt dotyczący przedsiębiorczości. 

 

Efekty uczenia się: 

Po ukończeniu tego modułu szkoleniowego kursant potrafi: 

Wiedza Umiejętności Odpowiedzialność i autonomia 

Zademonstrować, czym są 

innowacyjne techniki oraz 

rozszerzona rzeczywistość, 

w tym potrafi: 

 Rozróżniać dostępne 

kreatywne podejścia, 

narzędzia oraz techniki.   

 Wskazywać gdzie 

znajdować takie zasoby 

oraz jakie są ich koszty.  

 Rozpoznawać korzyści 

oraz ryzyka z użytkowania 

tych technologii.  

 Określać jak te technologie 

mogą być wykorzystane do 

rozwijania pomysłów.   

 Dobierać odpowiednie 

technologie do 

wykonywanego zadania.   

Zgłębiać oraz rozróżniać 

rozwiązania rozszerzonej 

rzeczywistości oraz 

innowacyjnego nauczania, 

w tym potrafi:  

 Tworzyć scenorys oraz 

plan korzystania 

z narzędzi wspierających 

realizację projektu.  

 Przygotowywać budżet 

projektowy oraz 

podstawowy plan 

wdrożenia projektu. 

 Analizować zastosowanie 

narzędzi oraz gier w 

pracach projektowych, 

a także oceniać 

skuteczność oraz 

przyszłość projektu.  

Wziąć odpowiedzialność oraz 

współpracować z innymi, aby: 

 Rozwijać oraz wdrażać 

kreatywne podejście wspierające 

powstanie pomysłu na biznes 

z wykorzystaniem 

innowacyjnych narzędzi.  

 Identyfikować mocne i słabe 

strony proponowanego 

rozwiązania oraz rozważać 

konieczne zmiany wspierające 

edukację na rzecz 

przedsiębiorczości w szkole.  

 Opracować projekt, którego 

główną ideą będzie 

wykorzystanie nowej technologii, 

z podziałem zadań między 

zespołem.  

Ogólne efekty uczenia się. 

Omówić dostępne innowacyjne technologie oraz innowacyjne techniki nauczania.  

Opracować projekt, mający na celu zaangażowanie osób w rozrywkę, edukację i dziedzictwo, 

wykorzystując kreatywne podejścia do rozwiązywania problemów, np. w naukę przez zabawę, czy 

odwrócone nauczanie, dobrane w zależności od grupy docelowej, budżetu i stosowności.   
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Metody nauczania oraz ćwiczenia 

Poprzez warsztaty i platformę internetową uczniowie będą mieli dostęp do materiałów szkoleniowych, 

które składają się z materiałów filmowych, materiałów drukowanych, linków do stron internetowych, 

gier/ćwiczeń i materiałów uzupełniających, a także wykładów, pozwalających na udział w dyskusjach. 

Uczestnictwo w szkoleniu skłoni kursantów do zastanowienia się nad swoimi doświadczeniami i oceny 

własnych kompetencji w nauczaniu przedsiębiorczości, aby umożliwić im stworzenie środowiska 

edukacyjnego inspirowanego kreatywnymi podejściami, w ramach, których studenci mogą pobierać 

indywidualną naukę lub w ramach zbiorowej społeczności. 

Konkretnym rezultatem może być zaproponowanie projektu/działania przedsiębiorczego dotyczącego 

rzeczywistej potrzeby lub problemu, który może zostać zrealizowany w ich szkole/społeczności 

lokalnej/społeczności internetowej, a następnie przeanalizowanie spodziewanego wpływu.  

 

 

Metody oceny oraz kryteria ewaluacji 

Metody oceny: 

Kursant zobowiązany jest:  

 Uczestniczyć w sesjach szkoleniowych (warsztatach i wykładach online). 

 Wykonywać przypisane mu zadania.  

Kryteria ewaluacji: 

 Aktywne uczestnictwo w dyskusjach (blog/rejestr ścieżki szkoleniowej) 

 Prezentacja planu nauczania z wykorzystaniem innowacyjnego rozwiązania lub techniki 

(online)  

 Praca pisemna, oceniająca zdolności kursanta do prowadzenia dyskusji, analizowania 

korzyści oraz wyzwań i planowania włączenia innowacyjnego narzędzia/techniki do 

kształceniu o przedsiębiorczości w placówce szkolnej.  
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2.1.5 Rozwiązania i umiejętności cyfrowe w nauczaniu o przedsiębiorczości  

 

Nazwa modułu: 1.5 Rozwiązania i umiejętności cyfrowe w nauczaniu o przedsiębiorczości  

Wymiar czasu nauczania: 27 godzin Punkty ECTS:1 Punkty ECVET:1 

Opis/Treści 

Ten moduł pomoże edukatorom rozpoznać, w jaki sposób technologie ICT mogą być stosowane 

w  różnych podejściach metodycznych. Nacisk kładzie się na narzędzia, które pomogą nauczycielom 

w  prowadzeniu edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Moduł dostarczy informacje na temat platform 

e-learningowych, otwartych zasobów edukacyjnych, aplikacji mobilnych i innych interaktywnych treści 

(na przykład gamifikacji) dla nauczycieli, aby mogli identyfikować, wybierać, a następnie rozwijać 

takie narzędzia w swojej praktyce. Ponadto, kursant pozna narzędzia do komunikacji z uczniem oraz te, 

które mogą motywować do nauki. W module znajduje się również uproszczona instrukcja tworzenia 

platformy edukacyjnej przeznaczonej dla nauczycieli. 

 

Efekty uczenia się: 

Po ukończeniu tego modułu szkoleniowego kursant potrafi:  

Wiedza Umiejętności Odpowiedzialność i autonomia 

 Rozpoznać korzyści 

z korzystania z rozwiązań 

ICT w kształceniu 

o przedsiębiorczości.  

 Wybrać z pośród wielu 

dostępnych rozwiązań 

ICT te, które są 

najodpowiedniejsze dla 

kształcenia 

o przedsiębiorczości.  

 Zachęcić uczniów do 

korzystania z zasobów 

ICT w celu rozwijania 

swoich zdolności.  

 Porównać oraz wybrać 

rozwiązania ICT dla 

kształcenia 

o przedsiębiorczości.  

 Opracować własne 

skuteczne rozwiązania 

ICT utrzymujące 

motywacje uczniów. 

 Stosować rozwiązania 

ICT w kształceniu 

o przedsiębiorczości, 

wprowadzając innowacje 

do praktyki 

nauczycielskiej.   

 Korzystać ze skutecznych 

metod w praktyce 

nauczycielskiej.  

 Wnosić kreatywność do 

tradycyjnych lekcji.  

 Uczestniczyć we 

wspieraniu dorosłych 

uczniów 

 

Ogólne efekty uczenia się. 

Nabyć wiedzę i umiejętności pozwalające na nauczanie o przedsiębiorczości przy użyciu wybranych 

rozwiązań ICT.  

 

Metody nauczania oraz ćwiczenia 

Kursanci przystępują do samodzielnej nauki modułu, którego można uczyć się niezależnie od 

pozostałych. Materiały szkoleniowe mają formę opisową oraz ćwiczeń, w tym praktycznych 

dostępnych pod koniec każdej lekcji. 

 

Metody oceny oraz kryteria ewaluacji 

Metody oceny:  

Testy/ćwiczenia samooceny. 

Kryteria ewaluacji: 

Na podstawie wyników z testów/ćwiczeń. 
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2.2 Zarządzanie oraz Planowanie Finansów w Projektach Przedsiębiorczości 
Społecznej  

 

Nazwa rozdziału: 2 Zarządzanie oraz Planowanie Finansów w Projektach Przedsiębiorczości Społecznej  

Wymiar czasu nauczania: 135 godzin Punkty ECTS:5 Punkty ECVET:5 

Opis/Treści 

Ten rozdział dotyczy kluczowych etapów rozwoju nowego biznesu i przedsiębiorczości społecznej na 

przykładzie nauki przez doświadczenie oraz przy użyciu narzędzi i technik. Koncentrując się na 

generowaniu pomysłów, wymaganych zasobach, stabilności finansowej oraz oddziaływaniu kulturowym 

i społecznym projektu, ten rozdział dostarczy wiele cennych metod, aby nauczyć swoich uczniów 

najistotniejszych kroków w zakresie innowacji społecznych i rozwoju biznesu. 

Ten rozdział przybliży kursantowi takie narzędzia, jak myślenie projektowe, techniki generowania idei, 

prototypowanie, marketing, czy szablon modelu biznesowego, ponadto przybliży koncepcje planowania, 

wdrażania i oceny decyzji finansowych związanych z przedsiębiorczością społeczną. 

 

Efekty uczenia się: 

Po ukończeniu tego modułu szkoleniowego kursant będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności, by móc 

instruować/nauczać jak prezentować własne pomysły, oceniać wykonalność nowego projektu oraz rozwijać 

biznes od pomysłu do rozpoznawalności.    

Ponadto, po ukończeniu tego modułu szkoleniowego kursant potrafi: 

Wiedza Umiejętności Odpowiedzialność i autonomia 

 Opisywać kluczowe element 

nowego biznesu i projektu 

przedsiębiorczości społecznej.   

 Rozróżnić etapy zarządzania 

projektem. 

 Rozpoznać narzędzia oraz techniki 

w ramach każdego z etapów 

realizacji projektu.   

 Wyróżnić wskaźniki finansowe 

pośredniczące w tworzeniu oraz 

zarządzaniu projektem 

Przedsiębiorczości społecznej.   

 Wskazywać schematy 

finansowania, wspierania oraz 

opodatkowania nowych 

działalności i projektów 

Przedsiębiorczości społecznej.   

 Wykorzystywać własne 

doświadczenie przy 

tworzeniu nowego biznesu 

lub projektu.  

 Analizować i demonstrować 

narzędzia oraz techniki 

wspierające rozwój projektu 

od pomysłu do wdrożenia.  

 Analizować wskaźniki 

finansowo-ekonomiczne 

przedsiębiorczości 

społecznej.   

 Tworzyć budżet finansowy 

nowego projektu 

przedsiębiorczości 

społecznej.  

 Analizować potrzeby oraz 

zdolności finansowe nowego 

projektu przedsiębiorczości 

społecznej.  

 Rozwijać samodzielne nauczanie.  

 Wspierać pracę zespołową oraz 

skuteczną komunikację (werbalną 

oraz pisaną).  

 Szacować przepływ finansowy 

oraz wskaźniki finansowe 

projektu przedsiębiorczości 

społecznej poprzez ocenę 

niezależnych od siebie czynności.  

 Wybierać odpowiednie 

rozwiązania finansowe, 

subwencje oraz zapytania 

ofertowe w zakresie projektów 

przedsiębiorczości społecznej.  

 Ubiegać się o wsparcie 

przedsiębiorczości społecznej od 

aniołów biznesu, inicjatyw 

crowdfundingu, sponsorów czy 

w  ramach inwestycji etycznych.   

Ogólne efekty uczenia się. 

Wykorzystywać zasady generowania pomysłów oraz myślenia projektowego w rozwijaniu oraz zarządzaniu 

nowym przedsięwzięciem społecznym.  
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Rozwijać umiejętności wspierania/nauczania uczniów jak wykorzystywać kluczowe element, aby stać się 

odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą wspierającym włączenie społeczne.   

Szacować i zarządzać budżetem, oraz ubiegać się o finansowanie projektu przedsiębiorczości społecznej.  

 

Metody nauczania oraz ćwiczenia 

Rozdział oparty jest na modelu innowacyjnej pedagogiki, który obejmuje zarówno nauczanie 

indywidualne, jak i zespołowe, głównie w zakresie rozwijania projektów. Materiał powstał z myślą 

o przybliżeniu kursantom w jak największym stopniu procesu rozwoju w środowisku komercyjnym 

i społecznym z punktu widzenia doświadczanych przedsiębiorców. 

Poprzez warsztaty i platformę on-line kursanci nauczą się oceniać umiejętności uczniów, tworzyć 

środowisko uczenia się inspirowane kreatywnym myśleniem, w którym uczniowie mogą pobierać 

indywidualną naukę lub w ramach zbiorowej społeczności. 

Proponuje się stosowanie rozwiązań, takich jak materiały filmowe, linki do stron internetowych, 

gry/ćwiczenia i analiza przypadku będą stosowane.   

 

 

Metody oceny oraz kryteria ewaluacji 

Metody oceny: 

 Kursant zobowiązany jest: 

 Uczestniczyć w sesjach szkoleniowych (warsztatach i wykładach online). 

 Wykonywać przypisane mu zadania.  

 Demonstrować wiedzę i umiejętności w kontekście prawdziwych sytuacji przedsiębiorczości 

społecznej na przykładzie nagrania audio-wideo własnego pomysłu lub prezentacji przed grupą. 

 Przygotować plan nauczania dla wybranego etapu wdrażania nowego biznesu lub Przedsiębiorczości 

społecznej, na podstawie, którego uczniowie: 

 a) rozpoznają zasoby/mówców 

 b) opracują strategię oceny 

Kryteria ewaluacji: 

 Demonstrować bardzo dobrą znajomością podejścia pedagogicznego w obu zadaniach. 

 Wykazywać aktywny, wspierający i zachęcający do nauki styl nauczania z wykorzystaniem 

materiałów audio-wizualnych. 

 Wykazywać poprawne zrozumienie etapów rozwoju nowego biznesu na podstawie dostarczonej 

pracy pisemnej. 

 Wykazywać zdolność do tworzenia i zarządzania budżetem, oceny potrzeb związanych 

z przepływem gotówki i ubiegania się o schematy finansowania projektu przedsiębiorczości 

społecznej 
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2.3 Programy Przedsiębiorczości Inkluzywnej w Praktyce  
 

 

Nazwa rozdziału: 3 Programy Przedsiębiorczości Inkluzywnej w Praktyce  

Wymiar czasu nauczania: 135 godzin Punkty ECTS: 5 Punkty ECVET:5 

Opis/Treści  

Przedsiębiorczość i jej podejścia pedagogiczne poprzez uczenie się poprzez doświadczenie, 

podejmowanie inicjatywy i pracę z innymi. 

Rozwijanie postaw przedsiębiorczych, takich jak samoświadomość i poczucie własnej skuteczności, 

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

innowacyjnych sposobów radzenia sobie z problemami i wyciągania wniosków z możliwych 

niepowodzeń. 

Podstawy teoretyczne i praktyczne narzędzia do wdrażania i planowania programów edukacji 

o  przedsiębiorczości w szkołach. 

 

Efekty uczenia się: 

Po ukończeniu tego modułu szkoleniowego kursant potrafi:  

Wiedza Umiejętności Odpowiedzialność i autonomia 

Demonstrować znajomość 

głównych pojęć związanych z 

przedsiębiorczością oraz 

umiejętnościami „work-life.” 

Wykazywać sposób wdrażania 

pedagogiki edukacji o 

przedsiębiorczości oraz 

demonstrować zdolność do 

oceny praktyk edukacji o 

przedsiębiorczości.   

Analizować postawy 

przedsiębiorcze (podejmowanie 

inicjatywy, kreatywność, 

współpracę, przedsiębiorcze 

myślenie, dynamiczną pracę, 

naukę na błędach, rozwiązywanie 

problemów).  

Opracowywać oraz rozważać 

własny plan edukacji o 

przedsiębiorczości.   

Promować ducha 

przedsiębiorczości w środowisku 

szkolnym z uwzględnieniem 

kwestii etycznych. 

 

 

 

 

Ogólne efekty uczenia się. 

Promować ducha przedsiębiorczości w środowisku szkolnym z uwzględnieniem kwestii etycznych.  

 

Metody nauczania oraz ćwiczenia 

Wykłady oraz warsztaty; nauka w miejscu pracy oraz wizyty studyjne; warsztaty końcowe 

(omówienie projektów); oraz samodzielna praca kursantów: 

 Praca pisemna pn. „inspiracja i wyzwanie” w formie raportu/wypracowania; 

 Zaplanowanie oraz rozpoczęcie projektu edukacyjnego w miejscu pracy; 

 Czytanie artykułów oraz innych dostarczonych materiałów szkoleniowych;  

 Samoocena. 

Metody oceny oraz kryteria ewaluacji 

Metody oceny: 

- 50 % praca pisemna pn. „inspiracja i wyzwanie” w formie raportu/wypracowania 

- 25 % wspólna ocena projektu przez kursantów 

- 25 % test samooceny 

Kryteria ewaluacji: 

Ocena poziomu znajomości materiału szkoleniowego na podstawie pracy pisemnej, a także dyskusje 

w oparciu o dostarczone materiały szkoleniowe oraz zaprezentowanych podczas wykładów i 

warsztatów zagadnień. Ocenia się również spójność wypowiedzi oraz poprawność językową. 
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