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PODRĘCZNIK

Podrecznik „Nauczanie przedsiębiorczości” jest to bezpłatny materiał edukacyjny na temat metod i
narzędzi edukacyjnych dla sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).
Niniejszy dokument ma na celu przekazanie metodologii wdrażania edukacji z zakresu przedsiębiorczości
w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Dokument ten przedstawia przegląd informacji z
obszaru Edukacji przedsiębiorczości w Europie, a następnie skupia się na przedsiębiorczości i edukacji z
zakresu przedsiębiorczości oraz na tym, jak uczyć studentów VET o przedsiębiorczości.

ROZDZIAŁ 1: Kształcenie w zakresie
przedsiębiorczości w całej Europie
1.1. Znaczenie edukacji z zakresu przedsiębiorczości w systemie
edukacji
Definicja przedsiębiorczości i ważnych podmiotów
Przedsiębiorczość można zdefiniować jako "każdą próbę podjęcia nowego przedsięwzięcia lub założenia
nowego przedsiębiorstwa, takiego jak samozatrudnienie, nowa organizacja działalności gospodarczej
lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, przez osobę fizyczną, zespół osób fizycznych lub założone
przedsiębiorstwo"1. Odnosi się to do zdolności i chęci do rozwijania, organizowania i zarządzania
przedsięwzięciem biznesowym wraz z wszelkimi rodzajami jego ryzyka w celu osiągnięcia zysku. Duch
przedsiębiorczości charakteryzuje się innowacyjnością i podejmowaniem ryzyka oraz stanowi istotny
element sukcesu na zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym rynku globalnym2.
Przedsiębiorczość jest szeroko wspierana w celu wspierania rozwoju gospodarczego i jest postrzegana
w ramach celów zrównoważonego rozwoju ONZ jako środek do położenia kresu ubóstwu (SDG 1),
promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu,
zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich (SDG 8) oraz zmniejszania nierówności w obrębie państw i
pomiędzy nimi (SDG 10).

GEM - Global Entrepreneurship Monitor
Global Entrepreneurship Monitor, GEM, został założony przez London Business School (LBS) i Babson
College w 1997 roku przez dwóch profesorów przedsiębiorczości. Indeks ten dostarcza informacji na
temat konkurencyjności przedsiębiorstw, podobnie jak Global Competitive Index, publikowany
corocznie przez Światowe Forum Ekonomiczne. Naukowcy z ponad 100 krajów współpracują z GEM i
publikują Globalne, Krajowe i Specjalne Raporty Tematyczne, wpływając na politykę przedsiębiorczości
i wpływając na multidyscyplinarne badania naukowe na całym świecie. GEM podąża za trendami w
przedsiębiorczości od momentu jej powstania i kładzie szczególny nacisk na stan ducha
przedsiębiorczości, motywacje, działania i ambicje oraz krajowe warunki ramowe wymagane do
umożliwienia rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce.

1Reynolds,

P. D., Hay, M., & Camp, S. M. (1999). Global Entrepreneurship Monitor: Raport wykonawczy. Kaufman Centre for
Entrepreneurial Leadership, 3.
2businessdictionnary.com

Junior Achievement Europe
Junior Achievement (JA) Europe jest największym w Europie dostawcą programów edukacyjnych w
zakresie przedsiębiorczości, gotowości do pracy i umiejętności finansowych. JA Europe jest częścią JA na
całym świecie. JA tworzy ścieżki prowadzące do możliwości zatrudnienia, tworzenia miejsc pracy i
sukcesu finansowego. W roku szkolnym 2018-2019 JA Europe dotarła do ponad 4 milionów młodych
uczących się osób w 40 krajach przy wsparciu 140 000 wolontariuszy biznesowych i 130 000 nauczycieli.
JA Europe wspiera również współpracę między instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami w celu
zwiększenia przydatności edukacji dla przyszłych miejsc pracy.
JA Europe prowadzi działalność od szkół podstawowych po wczesne szkoły wyższe. Zapewnia szkolenia
dla nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności przedsiębiorczych i wspiera młodych ludzi w
zdobywaniu odpowiednich umiejętności. JA Europe opracowała Wirtualny Przewodnik po Uczenie się
Przedsiębiorczości (Przewodnik TES), Nagrody dla Szkół Przedsiębiorczości (The Entrepreneurial School
Awards), Europejską Sieć Edukacji na rzecz Przedsiębiorczości (EE-HUB) w celu opracowania zaleceń
dotyczących polityki i rozpowszechniania dobrych praktyk, Kartę Umiejętności Przedsiębiorczych
(Entrepreneurial Skills Pass), międzynarodowy certyfikat umiejętności, wiedzy i postawy w zakresie
przedsiębiorczości dla uczniów w wieku 15-19 lat i wreszcie Klaster Innowacji w Edukacji na rzecz
Przedsiębiorczości (ICEE) w celu analizowania wpływu programów edukacyjnych na rzecz
przedsiębiorczości i prowadzenia ich w latach 2015-20183.

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w szkołach kształcenia i
szkolenia zawodowego
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości może być postrzegane jako korzystne w kształceniu
zawodowym, ponieważ studenci mają zamiar wejść na rynek pracy, a samozatrudnienie może być
postrzegane jako opcja kariery zawodowej. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości nie tylko kształtuje
młodych uczniów, by mogli stać się przedsiębiorcami, ale także zapewnia im umiejętności przekrojowe
niezbędne na dzisiejszym rynku pracy.
Stymulowanie innowacji i przedsiębiorczości jest również jednym z priorytetów Unii Europejskiej w
dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (2015-2020), a umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości powinny być dalej rozwijane w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, zgodnie
ze sprawozdaniem na temat przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego po roku 20204. Umiejętności
związane z przedsiębiorczością są jedną z umiejętności XXI wieku postrzeganych jako ważne dla wejścia na
rynek pracy i osiągania na5 nim wyników. Wychodząc poza młode osoby uczące się, ustawiczne
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Entrepreneurship - A Skill for Life, JA Europe, dostępny:
http://jaeurope.org/index.php?option=com_attachments&task=download&id=352:JA-Europe-factsheet-2016.
4
Opinion on the FUTURE OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING POST 2020, Advisory Committee on Vocational
Training, European Commission, Employment, Social Affairs and Inclusion, 3.12.2018.
5
Cedefop, Vocational Education and Training in Europe, 1995-2035, Scenariusze europejskiego kształcenia i szkolenia
zawodowego w XXI wieku, opublikowane w 2020 r.

kształcenie i szkolenie zawodowe (CVET) to także strategiczne szkolenie dorosłych pracowników
posiadających umiejętności niezbędne do dostosowania się do zmieniającego się rynku pracy i do
przedsiębiorczości6. Zacieśnienie współpracy z przedsiębiorstwami zapewniłoby nauczycielom lepsze
przygotowanie do pomagania osobom uczącym się w nabywaniu umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości.
Przyglądając się przyszłym scenariuszom kształcenia i szkolenia zawodowego w 2035 r., kształcenie i
szkolenie zawodowe jest rozumiane jako zmodernizowana praktyka zawodowa i warunek wstępny
doskonałości w zakresie innowacji i przedsiębiorczości oraz znajduje się na czele rozwoju. Kształcenie i
szkolenie zawodowe stanowiłoby jedną z głównych ścieżek rozwoju liderów, innowatorów i
przedsiębiorców w poszczególnych sektorach.

1.2. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości - Komisja
Europejska
Komisja Europejska po raz pierwszy odniosła się do znaczenia kształcenia w zakresie przedsiębiorczości
w 2003 r. w Zielonej Księdze na temat przedsiębiorczości w Europie. Rozwijanie zdolności
przedsiębiorczych obywateli i organizacji europejskich jest od wielu lat jednym z kluczowych celów
polityki Unii Europejskiej i stanowi jedną z ośmiu kluczowych kompetencji w zakresie uczenia się przez
całe życie. Komisja Europejska zaproponowała "Program na rzecz nowych umiejętności dla Europy:
Wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, szans na zatrudnienie i konkurencyjności",
aby sprostać wyzwaniom w zakresie umiejętności, przed którymi stoi obecnie Europa. Wspólne Centrum
Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej opracowało EntreComp, znany również jako Ramy Kompetencji w
zakresie Przedsiębiorczości, który skupia się na przedsiębiorczości jako kompetencji przez całe życie i
stanowi narzędzie identyfikacji zachowań przedsiębiorczych oraz ustanowiło wspólny punkt odniesienia
dla inicjatyw związanych z uczeniem się przedsiębiorczości. Ramy definiują kompetencje w zakresie
przedsiębiorczości jako trzy obszary kompetencji, efekty uczenia się i poziomy biegłości. Poniżej
przedstawiono obszary kompetencji związanych z przedsiębiorczością:

6

Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz lepszych umiejętności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Komisja
Europejska, 2012 r.

1.3. Kontekst i polityka krajowa w krajach partnerskich
1.3.1. Finlandia
Fińskiej Narodowej Agencji Edukacji (OPH) i podstawowego programu nauczania przewodnika edukacji
w zakresie przedsiębiorczości. Kluczowym celem jest poszerzenie zakresu umiejętności, postaw,
wartości i woli. Umiejętności związane z życiem zawodowym i przedsiębiorczością są określone jako
jeden z celów kształcenia w zakresie szeroko rozumianej kompetencji. W nauczaniu oznacza to, że:
• Uczeń powinien rozwijać umiejętności promujące zainteresowanie i pozytywne nastawienie do
świata pracy
• Uczniowie powinni zdobyć doświadczenie w zrozumieniu znaczenia pracy i przedsiębiorczości,
potencjału przedsiębiorczości i własnych obowiązków jako członków społeczeństwa.
• Uczniowie powinni pogłębić swoją wiedzę na temat życia zawodowego, nauczyć się zachowań
przedsiębiorczych i uświadomić sobie znaczenie swoich umiejętności dla kariery zawodowej.
• Student powinien być wspierany w identyfikacji własnych zainteresowań zawodowych i wyborze
studiów podyplomowych.
Wytyczne w sprawie przedsiębiorczości w edukacji (2017 r.) mają na celu ukierunkowanie, opracowanie
i prowadzenie działań promujących przedsiębiorczość i kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na
różnych poziomach kształcenia. Wytyczne te służą jako konkretne narzędzie oceny i rozwoju działań dla
kierownictwa szkoły, pracowników i innych osób kształcących w zakresie przedsiębiorczości oraz

dostarczają wskazówek i wsparcia w planowaniu praktycznej pracy. Opracowano cztery strategie
wspierające kształcenie w zakresie przedsiębiorczości7:
• Poziom strategiczny i przywództwo, w tym planowanie, przydział zasobów, ocena; kompetencje
pracowników; współpraca w różnych dziedzinach i na różnych poziomach kształcenia i szkolenia;
współpraca w zakresie przedsiębiorstw i życia zawodowego
o Środki zostały przeznaczone na kształcenie w zakresie przedsiębiorczości oraz na
promowanie przedsiębiorczości
o Pracownicy otrzymują co roku odpowiednie możliwości udziału w szkoleniach związanych
z przedsiębiorczością
o Środki mające na celu promowanie przedsiębiorczości stanowią integralną ścieżkę dla
uczącego się
o Efekty uczenia się związane z przedsiębiorczością zostały określone dla okresów praktyki
zawodowej uczniów
• Szkolenia dla personelu edukacyjnego i dydaktycznego
o Wszyscy studenci kierunków pedagogicznych i wczesnoszkolnych mają możliwość
rozwijania swoich umiejętności w zakresie edukacji na rzecz przedsiębiorczości.
• Szkolenia wspierające przedsiębiorczość
o Wszyscy uczący się mają możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu
przedsiębiorczości
o Instytucja angażuje się w efektywną współpracę z firmami i organizacjami wspierającymi
przedsiębiorczość
o Każdy może spróbować przedsiębiorczości podczas studiów
o Umiejętności przedsiębiorcze nabyte gdzie indziej są określane i uznawane
• Środowisko nauki
o Kultura eksperymentowania jest wzmocniona zarówno na poziomie osób
indywidualnych, jak i organizacji.
Fińskie Centrum Ewaluacji Edukacji (FINEEC) przeprowadziło w latach 2017-2018 ewaluację kształcenia
w zakresie przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz w instytucjach szkolnictwa
wyższego, mając na celu ocenę studiów w zakresie przedsiębiorczości oraz kultury działania wspierającej
przedsiębiorczość i doświadczenia studentów w zakresie uczenia się przedsiębiorczości. Z oceny wynika,
że co najmniej 72% szkół kształcenia i szkolenia zawodowego prowadzi kształcenie w zakresie
przedsiębiorczości. Zdaniem studentów stosunek do przedsiębiorczości jest raczej pozytywny. Dla nich
najlepszym sposobem uczenia się o przedsiębiorczości była współpraca biznesowa, historie
przedsiębiorców i metody nauczania. Uczniowie byli dość krytycznie nastawieni do studiów online.
Większość studentów wspomniała, że nie otrzymała wystarczającej ilości informacji, aby stać się
przedsiębiorcą.
1.3.2. Grecja

7

Przedsiębiorczość dla edukacji - wytyczne w Finlandii, https://minedu.fi/yrittajyyslinjaukset.

Grecja to kraj z dużą liczbą przedsiębiorstw na jednego mieszkańca. Wiele z nich było jednak w
przeszłości bezproduktywnych i skoncentrowanych na sektorach napędzanych przez konsumpcję o
niskim potencjale wzrostu. Kryzys euro zniszczył wprawdzie grecką gospodarkę, ale wymusił również
zmianę w postrzeganiu przedsiębiorczości. Zidentyfikowano potencjał w różnych sektorach, a wraz z
brakiem alternatywnych możliwości rozwoju zawodowego, przedsiębiorczość była postrzegana jako
droga rozwoju dla Grecji8. HarisMakriniotis, dyrektor zarządzający Endeavour Grecja mówi: "Konieczne
jest rozszerzenie inteligentnego wykorzystania kapitału na więcej sektorów, w których Grecja ma
przewagę konkurencyjną i oferuje możliwości dla przedsiębiorców, takich jak rolnictwo, przetwórstwo
żywności i turystyka".
Zgodnie z rocznym sprawozdaniem na temat przedsiębiorczości za lata 2017-2018, opublikowanym
przez Fundację Badań Gospodarczych i Przemysłowych (IOBE), grecki uczestnik programu badawczego
Global Entrepreneurship monitor-GEM, główne przeszkody w działalności gospodarczej w Grecji są
związane z brakiem szerszych ram krajowych polityk w zakresie przedsiębiorczości. Ponadto niestabilny
system podatkowy, brak motywów podatkowych w przypadku nowych przedsięwzięć, biurokracja i
nieefektywność innych czynników, takich jak nieefektywne funkcjonowanie organów publicznych
nadzorujących zakładanie nowych przedsiębiorstw, nadal stanowią istotne przeszkody w tworzeniu
przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość utrudniają również trudności w dostępie do finansowania, wysokie
bariery wejścia oraz dominująca, niejednoznaczna kultura przedsiębiorczości. W porównaniu z
poprzednimi latami odnotowuje się nieznaczną zbieżność ze średnią dla gospodarek nastawionych na
innowacje, co wskazuje na poprawę w zakresie rozwoju umiejętności związanych z przedsiębiorczością
na wszystkich poziomach edukacji. Grecja należy jednak do największych na świecie pod względem
wskaźnika strachu przed porażką, chociaż w ostatnich latach w całej Europie odnotowano taką
tendencję wzrostową. Od 2009 r. obawa przed porażką rośnie w wyniku kryzysu i utrzymuje się znacznie
powyżej długoterminowej średniej. W 2017 r., podobnie jak w 2016 r., osiągnął on 70,4 % ludności, co
stanowi jeden z najwyższych w historii wskaźników procentowych.
W sprawozdaniu9 zwrócono uwagę na kluczową potrzebę zapewnienia motywów dla rozwoju
przedsiębiorczości, koncentrując się na podnoszeniu poziomu edukacji, nadawaniu orientacji
biznesowej i dostępie do narzędzi finansowych. Działania i strategie powinny naprawdę koncentrować
się na programach - publicznych lub prywatnych - i programach wspierających przedsiębiorczość, a także
na inicjatywach skierowanych do młodych przedsiębiorców, kobiet, bezrobotnych oraz na rozwoju i
wspieraniu nowych instrumentów finansowych. Podmioty prywatne i publiczne powinny inwestować w
poprawę klimatu inwestycyjnego poprzez działania zachęcające do przedsiębiorczości i motywujące.

1.3.3. Włochy
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Alison Coleman, Kryzys po strefie euro: Grecka przedsiębiorczość zaczyna się rozkwitać
Roczne sprawozdanie na temat przedsiębiorczości 2017-2018: Mniej przedsięwzięć, lepsze perspektywy zatrudnienia,
listopad 2018 r. http://iobe.gr/docs/research/en/RES_02_21112018_SUM_ENG.pdf
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Edukacja przedsiębiorcza we Włoszech
Zgodnie z głównymi strategicznymi odniesieniami Unii Europejskiej, które sugerują i ukierunkowują na
ustrukturyzowanie inicjatyw zdolnych do stymulowania ducha przedsiębiorczości poprzez edukację,
uczenie się i rozwój synergii pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a rynkiem pracy, Włochy
wdrożyły w 2015 r. własną reformę szkolnictwa w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Jej
celem jest poprawa wyników nauczania, zwiększenie równości i wprowadzenie kształcenia w zakresie
przedsiębiorczości na przemian między szkołą a pracą.
We Włoszech ustawa 107 / 2015 reformująca system kształcenia i szkolenia wprowadziła obowiązek
zmiany szkoły i pracy oraz ustanowiła korzystne warunki dla kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w
szkołach, w ramach samej zmiany: w ramach tej reformy szkolnej staże stały się obowiązkowe dla
uczniów w ostatnich trzech latach kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym (alternanza Scuolalavoro).
Wizja ta została zrealizowana w 2017 r. w dokumencie konsultacyjnym "La Buona Scuola" ("Dobra
Szkoła"), w którym uczniowie zostali zaproszeni do eksperymentowania z kreatywnością i
przedsiębiorczością poprzez doświadczenia na przemian szkoła-praca, rozwój laboratoriów innowacji
itp.
W 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Krajowego Programu Operacyjnego "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" ("Dla szkoły, umiejętności i środowisk
edukacyjnych") 2014-2020 opublikowało publiczne ogłoszenie o wzmocnieniu edukacji w zakresie
przedsiębiorczości, mające na celu wypracowanie proaktywnego podejścia oraz indywidualnych i
zbiorowych ścieżek rozwoju. Ten plan edukacyjny ma na celu rozwijanie autonomii i inicjatywy uczniów,
które stanowią fundamentalny wymiar ich ścieżki rozwoju i perspektyw zawodowych na przyszłość.
Należy również podkreślić, że studenci mają możliwość uczestniczenia w tworzeniu
miniprzedsiębiorstw. Poprzez specyficzną ścieżkę dydaktyczną trwającą 80/120 godzin i zazwyczaj
odbywającą się w ciągu jednego lub dwóch lat szkolnych, uczniowie przechodzą przez proces tworzenia
przedsiębiorstw, od generowania pomysłów biznesowych do marketingu, zdobywają umiejętności i
wiedzę odpowiednie do wejścia na rynek pracy i wspierania swoich ukierunkowanych wyborów
zawodowych ścieżką, która zachęca ich do przedsiębiorczości, promuje kreatywność, świadome
korzystanie z zasobów, odwagę i odpowiedzialność w podejmowaniu ryzyka. W ramach miniprzedsiębiorstwa szkoły często działają w ścisłym związku z nowoczesną rzeczywistością biznesową,
zamierzając rozwijać się wśród uczniów:
• osobiste postawy i powołania;
• kreatywność, duch innowacyjności i rozwiązywanie problemów;
• zdolność do pracy w zespole;
• umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii i języków obcych;
• stosunki ze swoją społecznością;
• związek między szkołą a światem pracy;
• nabywanie wartości etycznych, zrównoważenia środowiskowego i społecznego.

Rysunek 2: Platforma MIUR identyfikująca najlepsze praktyki w zakresie przedsiębiorczości we
Włoszech

Na
platformie
MIUR,
http://www.alternanza.miur.gov.it/storie-di-alternanza.html,
można
zidentyfikować najlepsze praktyki stosowane w tym sektorze w niektórych szkołach we Włoszech,
umożliwiając tym samym ich powielanie w dowolnym kontekście szkolnym i szkoleniowym.

1.3.4. Polska
Wyniki kształcenia w zakresie przedsiębiorczości są szeroko zdefiniowane w całym systemie szkolnictwa
wyższego. W 2011 r. w Polsce wprowadzono Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK
dla szkolnictwa wyższego), które zapewniają uczelniom autonomię w rozwijaniu treści ich programów.
Krajowe ramy kwalifikacji NQF dla szkolnictwa wyższego zawierają szeroki zestaw ogólnych,
specyficznych dla danej dyscypliny efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).
Składa się on z 8 różnych dyscyplin. W większości z nich istnieją dwa wyraźnie związane z
przedsiębiorczością efekty uczenia się:
• "zdolność do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy";
• "znajomość ogólnych zasad zakładania i rozwijania indywidualnej działalności gospodarczej z
wykorzystaniem wiedzy merytorycznej związanej z programem studiów".
Nie ma jednak prawnego obowiązku, aby uczelnie włączały te zamierzone efekty kształcenia/uczenia się
do programów nauczania. Szczegółowe zamierzone efekty kształcenia/uczenia się, pedagogika i metody
oceny zależą od uczelni, które mają je opracować. Dlatego też każda uczelnia może wypracować własne
podejście do rozwijania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i nastawienia. Szkoły biznesu nie są
już jedynym dostawcą kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości
i przedsiębiorczości jest coraz częściej prowadzona w ramach innych dyscyplin. Szkoły wyższe stosowały

kilka różnych modeli w celu upowszechnienia kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w całej
instytucji10:
• centralne centrum przedsiębiorczości;
• programy ambasadorskie, w którym w ramach każdego wydziału identyfikowane są
poszczególne osoby, a w ramach każdego z nich - mistrzowie przedsiębiorczości;
• podejście kierowane przez szkoły biznesu, które zapewnia kursy przedsiębiorczości na różnych
wydziałach;
• kursy ad hoc prowadzone bez centrum przedsiębiorczości lub powiązań ze szkołą biznesu lub
innymi wydziałami; oraz
• Edukacja w zakresie przedsiębiorczości może być również prowadzona w ramach programów
nauczania lub poza nimi.
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w Polsce
Rozumienie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i sposób jej wdrażania różni się w zależności od uczelni,
a nawet od wydziału. W studium przypadku, większość uczelni, szczególnie poza szkołami biznesu,
postrzegała przedsiębiorczość jako zarządzanie (ogólnie) lub zarządzanie małym przedsiębiorstwem.
Studenci nie potrafili odróżnić przedsiębiorczości od zarządzania. Uczelnie zwiększają świadomość
wartości przedsiębiorczości i stymulują przedsiębiorcze intencje studentów, absolwentów i
pracowników do założenia firmy lub przedsięwzięcia. Uczelnie wspierają swoich studentów,
absolwentów i pracowników w przechodzeniu od generowania pomysłów do zakładania
przedsiębiorstw. Większość uczelni pomaga studentom i personelowi w stawianiu pierwszych kroków w
przygotowaniu do założenia firmy. Najczęstszą formą wsparcia przy zakładaniu firmy są usługi
oferowane przez inkubatory AIP. Usługi te są dość podstawowe, ale mają duży zasięg w obrębie uczelni.
Oferowane są szkolenia pomagające studentom, absolwentom i pracownikom w rozpoczęciu,
prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Mentoring i inne formy rozwoju osobistego
oferowane są przez doświadczone osoby, głównie ze środowisk akademickich, rzadko z branży.
Większość uczelni nie angażuje się w finansowanie nowego przedsięwzięcia. Uczelnie oferują lub
ułatwiają dostęp do inkubacji działalności gospodarczej. Większość polskich uczelni prowadzi inkubatory
przedsiębiorczości, oferując przedsiębiorcom zintegrowany pakiet coachingu, mentoringu, szkoleń,
wspólnych platform, finansowania oraz widoczną i dostępną lokalizację biznesową. Jednak w większości
przypadków inkubatory te nie są częścią uczelni, ale należą do prywatnej fundacji (np. AIP) i zazwyczaj
oferują usługi, które na ogół byłyby traktowane jako preinkubacja, a nie inkubacja11.
1.3.5. Zjednoczone Królestwo
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Carey i Matlay, 2011
OECD Skills Studies, Supporting Entrepreneurship Innovation in Higher Education in Poland https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264270923en.pdf?expires=1587376334&id=id&accname=ocid195730&checksum=9638439AF0FD46D0A8CFFF560A6327A1
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W październiku 2012 r. Enterprise Educators UK (EEUK) oraz szereg innych brytyjskich ekspertów i grup
współpracowało z Quality Assurance Agency (QAA) w celu opracowania pierwszych brytyjskich
wytycznych dotyczących nauczania przedsiębiorczości i kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w
programie nauczania12. Ponadto, Enterprise Education w Zjednoczonym Królestwie jest terminem
preferowanym w stosunku do Entrepreneurship Education (kształcenie w zakresie przedsiębiorczości).
Niektóre z wytycznych dotyczących roli kształcenia w zakresie przedsiębiorczości obejmują:
• Planowanie i realizacja skutecznych programów nauczania w zakresie przedsiębiorczości i
przedsiębiorczości
• Budowanie wspólnych relacji ze studentami, nauczycielami i innymi zainteresowanymi stronami
• Motywowanie i inspirowanie uczniów do rozwijania przedsiębiorczych i przedsiębiorczych
zachowań, postaw i kompetencji
• Refleksja nad własną praktyką jako edukator przedsiębiorczości.
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości to zastosowanie kreatywnych pomysłów i innowacji w sytuacjach
praktycznych - z edukacją w zakresie przedsiębiorczości mającą na celu wytworzenie osób o sposobie
myślenia i umiejętnościach reagowania na możliwości, potrzeby i braki, z kluczowymi umiejętnościami
obejmującymi podejmowanie inicjatywy, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, tworzenie
sieci, identyfikowanie możliwości i osobistą skuteczność. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości może
być stosowana we wszystkich obszarach edukacji, wykraczając poza zdobywanie wiedzy i obejmując
szeroki zakres umiejętności emocjonalnych, społecznych i praktycznych. Z bardziej praktycznego punktu
widzenia, kształcenie w zakresie przedsiębiorczości to stosowanie umiejętności związanych z
przedsiębiorczością w szczególności przy tworzeniu i rozwoju organizacji, przy czym kształcenie w
zakresie przedsiębiorczości koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i stosowaniu przedsiębiorczej
postawy w konkretnych kontekstach zakładania nowego przedsięwzięcia, rozwijania i rozwijania
istniejącej działalności gospodarczej lub projektowania 13organizacji przedsiębiorców. Kształcenie w
zakresie przedsiębiorczości przekształciło się w program nauczania doświadczalnego dla osób uczących
się w celu rozwinięcia odpowiednich umiejętności do tworzenia własnych przedsiębiorstw. Na wielu
uniwersytetach tematy związane z przedsiębiorczością są obecnie obowiązkowe lub przynajmniej
dostępne dla wszystkich studentów niezależnie od kierunku studiów.
W Zjednoczonym Królestwie kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest kwalifikowane jako bardzo
ważne na wszystkich poziomach kształcenia. Szacuje się, że w 2019 r. było to bardzo ważne:
• 5,9 mln brytyjskich przedsiębiorstw sektora prywatnego
• 1,4 mln osób miało pracowników, a 4,5 mln nie miało pracowników
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https://entrepreneurhandbook.co.uk/enterprise-education-about-for-or-through/
Agencja ds. Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA),
zajmująca się doradztwem w zakresie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, wprowadza rozróżnienie przedstawione w
ramce poniżej. Zob. http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/EE_Draft_Guidance.pdf ;
sprawozdanie ministerialne OECD (2010) na temat strategii innowacyjnej OECD; oraz ocena programów dotyczących
kształcenia na rzecz przedsiębiorczości przez OECD (2009): Sprawozdanie grupy roboczej OECD ds. MŚP i
przedsiębiorczości; strona internetowa DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-trainingentrepreneurship/index_en.htm.
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•

•

Populacja brytyjskiego sektora prywatnego składa się z 3,5 miliona firm jednoosobowych (59%
ogółu), 2,0 miliona firm prowadzących aktywną działalność handlową (34%) oraz 405 000 spółek
zwykłych (7%) w 2019 r.
2,6 mln przedsiębiorstw sektora prywatnego zarejestrowanych dla celów podatku VAT lub PAYE,
co stanowi 45% ogółu szacowanej populacji14.

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości rozwinęła się w ostatnich latach. Częściowo wynika to z debat na
temat możliwości zatrudnienia absolwentów, przy czym przedsiębiorczość i przedsiębiorczość są
postrzegane jako kluczowa droga do zabezpieczenia przyszłych miejsc pracy, albo przez samych
absolwentów tworzących miejsca pracy, albo przez zastosowanie umiejętności z zakresu
przedsiębiorczości do możliwości zatrudnienia15.
Rysunek 1: Model logiczny: Uczestnictwo studentów w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości i
przedsiębiorczości 16

W Wielkiej Brytanii istnieje wiele inicjatyw i przykładów dobrych praktyk wspierających edukację w
zakresie przedsiębiorczości. Obejmują one zasoby internetowe, portale internetowe, itp.
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https://www.fsb.org.uk/uk-small-business-statistics.html
BS, QAA i CMI. 2014. Liderzy XXI wieku: włączenie praktyki do programu nauczania w celu zwiększenia szans na
zatrudnienie. Dostępne pod adresem: http://charteredabs.org/wpcontent/uploads/2015/02/21st_century_leaders_june2014_-_finał_report.pdf.
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/208715/bis-13-904enterprise-education-impact-in-higher-education-and-further-education.pdf
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ROZDZIAŁ 2: Metodyka i pedagogika
przedsiębiorczości w zakresie
kształcenia i szkolenia zawodowego
2.1. Przedsiębiorczość i kształcenie w zakresie
przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość i kształcenie w zakresie przedsiębiorczości to pojęcia pokrewne. Aby zdefiniować
kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, należy najpierw zdefiniować pojęcie przedsiębiorczości.
Wyzwanie polega na tym, że nie ma zgody co do jednej teorii lub spójnych ram koncepcyjnych dla
przedsiębiorczości17.
Istnieją dwa podejścia w badaniach nad przedsiębiorczością: te, które koncentrują się na jednostkach i
te, które skupiają się na siłach zewnętrznych. Pierwsze podejście próbuje zidentyfikować osoby, które
można by uznać za "jednostki przedsiębiorcze", koncentrując się na wyjaśnianiu przedsiębiorczości jako
funkcji podstawowych cech ludzkich, takich jak gotowość do znoszenia niepewności, tolerancja dla
dwuznaczności i potrzeba osiągnięć, które odróżniają przedsiębiorców od reszty społeczeństwa. W
ramach drugiego podejścia starano się wyjaśnić przedsiębiorczość poprzez odniesienie do otoczenia, w
którym przedsiębiorczość została odnaleziona, i skoncentrowano się na określeniu sytuacji, w których
działalność przedsiębiorcza, często mierzona jako tworzenie nowych firm, jest bardziej
prawdopodobna18.
Shane19 dochodzi do wniosku, że zarówno podejście środowiskowe, jak i indywidualne podejście do
przedsiębiorczości są równie poprawne i sięgają głębiej do definicji przedsiębiorczości podanej na
początku tego dokumentu. Shane i Venkataraman,20 zdefiniowali przedsiębiorczość jako badanie źródeł
możliwości, procesów odkrywania, oceniania i wykorzystywania możliwości oraz tych osób, które je
odkrywają, oceniają i wykorzystują. Co więcej, Sarason, Dean i Dillard stwierdzili, że przedsiębiorczość
jest również przedsięwzięciem społecznym i dlatego musi być badana w kontekście systemu
społecznego. Propozycja jest taka, że przedsiębiorca i systemy społeczne współistnieją21.
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Hautala, Vesa & Paasio, Kaisu (2016) Development Entrepreneurial Education Skills in HE Teachers: Lekcje nauczane w
ramach projektu IDEATE. W projekcie INTED2016 Proceedings. 10. Międzynarodowa Konferencja Technologii, Edukacji i
Rozwoju. Valencia, Hiszpania. 7-9 marca, 2016.IATED
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Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship. The Individual-Opportunity Nexus. Edward Elgar Publishing,
Inc.UK
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Shane, S. (2003).
20
Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management
Review, 26 (1), 13-17.
21
Sarason, Y. & Dean, T. & Dillard, J.F. (2006). Entrepreneurship as Nexus of Individual and Opportunity: A Structuration
View. Journal of Business Venturing, No. 21, 286-305.

2.1. Trzy cele kształcenia w zakresie przedsiębiorczości:
postawa, wiedza i umiejętności
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości można zdefiniować za pomocą takich terminów jak
przedsiębiorczość i przedsiębiorczość 22. Rozróżnienie między tymi dwoma pojęciami polega na tym, że
przedsiębiorczość tradycyjnie odnosi się do działalności gospodarczej, natomiast przedsiębiorczość
może być stosowana w każdym kontekście23. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości ma na celu
nauczyć studentów zarówno przedsiębiorczości (odnosząc się do kontekstu biznesowego, tj. tworzenia
i rozwoju nowych przedsiębiorstw), jak i przedsiębiorczości (odnosząc się do ogólnych procesów
kształcenia i uczenia się, tj. wspierania studentów w wykorzystywaniu możliwości, przedsiębiorczości i
innowacyjności).
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest powszechnie zdefiniowane poprzez następujące trzy cele
kształcenia: nauczenie się rozumienia przedsiębiorczości, nauczenie się przedsiębiorczości oraz
nauczenie się bycia przedsiębiorcą24. Ponadto Gibb25 stwierdził, że kształcenie w zakresie
przedsiębiorczości polega na uczeniu się na rzecz przedsiębiorczości, uczeniu się o przedsiębiorczości
oraz uczeniu się poprzez przedsiębiorczość, a Blenker i inni26 twierdzą, że ważne jest rozróżnienie, czy
celem i zadaniem nauczania jest nauczanie o przedsiębiorczości, czy też nauczanie w zakresie
przedsiębiorczości, co powinno następnie znaleźć odzwierciedlenie w wyborze metodologii
pedagogicznej.
Kyrö27 oferuje jeszcze jedną klasyfikację kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, w której kształcenie
w zakresie przedsiębiorczości obejmuje trzy główne komponenty: przedsiębiorczość zorientowaną na
siebie, wewnętrzną i zewnętrzną. Przedsiębiorczość zorientowana na siebie odnosi się do zachowania
jednostki zorientowanego na siebie, które jest podstawą do rozwoju wewnętrznej i zewnętrznej
przedsiębiorczości. Wewnętrzna przedsiębiorczość opisuje przedsiębiorcze i przedsiębiorcze
zachowanie osoby, podczas gdy zewnętrzna przedsiębiorczość polega na zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej28.

2.2. Pedagogika przedsiębiorczości
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Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest postrzegane jako sposób na zapewnienie umiejętności,
których uczniowie będą potrzebować w zmieniającym się życiu zawodowym. Wyznacza ona wyzwania
dla sposobu nauczania i obecnego paradygmatu pedagogiki29. Nauczanie przedsiębiorczości wymaga
innych metod niż konwencjonalny sposób kształcenia303132. Wymaga ono nowego podejścia opartego na
działaniu i praktyce. W celu aktywizacji interaktywnego uczenia się i refleksji uczniów można rozważyć
następujące metody pracy: uczenie się oparte na współpracy, uczenie się problemowe, praca w grupach
i w grupach rówieśniczych, praca w ramach projektów, praca zespołowa, uczenie się poprzez działanie,
dramaty pedagogiczne i dzienniki nauki. Różni się to od tradycyjnego nauczania, które jest tak
skonstruowane, że treści są studiowane w jednym czasie, a sytuacje edukacyjne są kontrolowane tak,
aby uczniowie nie czuli się niepewnie podczas procesu uczenia się 33.
Nauczanie przedsiębiorczości ma obejmować zachowania, umiejętności i cechy, które uczniowie są w
stanie stosować indywidualnie i/lub zbiorowo w celu tworzenia, radzenia sobie i korzystania ze zmian i
innowacji wiążących się z dużą niepewnością i złożonością34. Aby osiągnąć te cele w nauczaniu, należy
również stosować nową pedagogikę i metody nauczania przedsiębiorczości.

2.2.1. Wspólne uczenie się
Wiele z pedagogiki i metod nauczania przedsiębiorczości wykorzystuje kooperacyjne uczenie się.
Uczenie się poprzez współpracę jest starą ideą w edukacji, w której uczniowie pracują w małych grupach
i otrzymują nagrody lub wyróżnienia w oparciu o ich osiągnięcia w grupie 35. Istnieją dwie kategorie
metod kooperatywnego uczenia się. Pierwsza, ustrukturyzowane uczenie się zespołowe, nagradza
zespoły w oparciu o postępy w nauce ich członków. Prowadzi to do indywidualnej odpowiedzialności,
ponieważ sukces zespołu zależy od indywidualnego uczenia się, a nie od produktów grupowych. Druga,
metoda nieformalnego uczenia się w grupie, składa się z metod bardziej skoncentrowanych na dynamice
społecznej, projektach i dyskusjach niż na uczeniu się dobrze zdefiniowanych treści36. Praca w zespołach
lub grupach razem daje uczniom dobre środowisko do nauki, które naśladuje środowisko typowego
przedsiębiorcy, który musi negocjować z różnymi interesariuszami, tworzyć sojusze i sprzedawać
pomysły swojemu zespołowi, interesariuszom i klientom.

2.2.2. Nauka poprzez działanie
Metody nauczania w zakresie przedsiębiorczości można podzielić na "tradycyjne" metody i metody
uczenia się przez działanie lub uczenia się przez działanie. Bardziej tradycyjne metody, na przykład
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wykłady i zadania, są w stanie dać dobre zrozumienie korzyści płynących z działalności przedsiębiorczej,
ale brakuje im dobrego zrozumienia "jak" działać jako przedsiębiorca. Ten niedostatek można by
złagodzić, mając więcej przedsiębiorców jako wzór do naśladowania w klasie. 37
Podczas korzystania z metody "learning-by-doing" (na przykład z udziałem prawdziwych lub wirtualnych
przedsiębiorstw, np. firm szkoleniowych), studenci przejmują główną rolę. Projekty "uczenie się przez
praktykę" wymagają od uczniów opuszczenia środowiska szkolnego/edukacyjnego, np. w celu
rozpoczęcia działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwie o ustalonej pozycji38. Metody
"uczenia się przez działanie" mogą stymulować rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.
Nauczyciele powinni przekazywać swoim uczniom projekty lub zadania mające na celu tworzenie
wartości (najlepiej innowacyjnych) dla zewnętrznych interesariuszy w oparciu o możliwości i/lub
problemy, które uczniowie wykrywają w ramach powtarzającego się procesu, za który są właścicielami i
za który ponoszą pełną odpowiedzialność. Takie projekty lub zadania prowadzą do powtarzających się
interakcji z otoczeniem, co powoduje niepewność, dwuznaczność i dezorientację. Tę niepewność,
niejednoznaczność i dezorientację należy uznać za pozytywny wynik i źródło głębokiej wiedzy uczniów.
Aby złagodzić poziom trudności i niepewności, jaki mogą powodować te projekty i zadania, należy
zastosować podejście zespołowe, dające uczniom dostęp do zwiększonej zdolności twórczej i możliwości
wzajemnego uczenia się. Uczniowie powinni mieć również wystarczająco dużo czasu, najlepiej miesięcy
lub lat, na nawiązanie owocnych relacji z podmiotami zewnętrznymi39.

2.2.3. Rola nauczyciela
Podczas gdy uczniowie odgrywają podstawową rolę w procesie uczenia się, zmienia się również rola
nauczycieli. Działają oni bardziej jako "trenerzy" i "facylitatorzy" uczenia się, niż jako "tradycyjni"
nauczyciele, jak sugeruje konstruktywistyczna teoria uczenia się40. Uczniowie powinni mieć możliwość
wykonywania samodzielnej pracy przy minimalnym nadzorze i interwencji nauczyciela, ale powinni też
być monitorowani i otrzymywać informacje zwrotne podczas doświadczeń w nauce, które mogą
świadczyć o tym, że postępują powoli, że doświadczenie jest frustrujące i że obciążenie pracą jest
nadmierne. Nauczyciele prowadzący "coaching" nie powinni udzielać autorytatywnych wskazówek, ale
skupić się na dostarczaniu uczniom niezbędnych pytań, które pozwolą im zidentyfikować problem
krytyczny. Gdy konieczne jest udzielenie porady, nauczyciel powinien ją przedstawić w formie sugestii i
opcji, a uczeń powinien dokonać wyboru sposobu postępowania41.

2.3. Nauczanie przedsiębiorczości
2.3.1. Przedsiębiorcze środowisko nauczania
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Edukacja Przedsiębiorcza powinna uczyć studentów zjawiska przedsiębiorczości, dostarczać
umiejętności pozwalających na stanie się przedsiębiorcą, a także - być może przede wszystkim - uczyć
jak być osobą przedsiębiorczą w biznesie, ale także w innych dziedzinach życia. Jednak tradycyjne
metody pedagogiczne, takie jak wykłady i seminaria, nie są w stanie przekazać wyzwań i zawiłości
związanych z przedsiębiorczością, a zwłaszcza z tworzeniem nowych przedsięwzięć42. Sposobem na
przekazanie tych wyzwań i złożoności jest stworzenie symulowanego środowiska uczenia się, w którym
studenci mogliby doświadczyć przedsiębiorczości.
Istnieją ważne aspekty przedsiębiorczości, których nie można stymulować ze względów etycznych lub/i
ponieważ są one niepraktyczne. Jednym z nich jest tworzenie zaangażowania finansowego, które zostało
określone jako jeden z warunków wstępnych dla uczenia się przedsiębiorczości, byłoby nieetyczne w
kontekście edukacji i dyskusyjne jest, czy byłoby to możliwe. Równie wyraźnie dyskusyjne ze względów
etycznych byłoby celowe tworzenie kryzysów i nieciągłości. Byłoby to również bardzo twórcze
pośrednio43.
W tabeli 1 przedstawiono przegląd literatury Pittaway i Cope (2007), który ilustruje środowisko uczenia
się studentów, mające na celu symulację ważnych wymiarów uczenia się przedsiębiorców. W pierwszej
kolumnie wymieniono sposoby, w jaki studenci mogą symulować uczenie się przedsiębiorców przez
rzeczywistych przedsiębiorców. Druga kolumna opisuje, w jaki sposób to uczenie się może być możliwe
w eksperymentalnej sytuacji uczenia się.

Tabela 1. Cechy wymagane przy symulacji uczenia się przedsiębiorczości poprzez uczenie się przez
doświadczenie 44

Symulowanie
uczenia
przedsiębiorczości

się Rola uczenia się przez doświadczenie

Niepewność i dwuznaczność

Wykorzystaj uczenie się w oparciu o
projekty, aby zapewnić "rzeczywisty"
problem
w
ograniczonym
czasowo
środowisku. Złożona nieporządna natura
problemu
powoduje
niepewność
i
niejednoznaczność.
Zmusić uczniów do wyjścia poza normalne Dodajmy projekty edukacyjne, które nie są
procesy edukacyjne
typowe dla akademickiego liberalnego
podejścia do edukacji menedżerskiej. Na
przykład rezygnacja z esejów, egzaminów i
studiów przypadków na rzecz refleksyjnych
relacji, sprawozdań i wzajemnej oceny.
Zwiększyć ekspozycję emocjonalną poprzez Poproś uczniów o zajęcie się problemami,
wprowadzenie zupełnie nieznanych działań które nie są im znane. W przypadku
lub projektów
planowania
nowych
przedsięwzięć,
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Tworzenie wspólnego kontekstu pracy
poprzez wprowadzenie dynamiki grupowej

Korzystaj z samouczka i projektu kursu, aby
ostrożnie
zarządzać
ekspozycją
emocjonalną

opracowanie biznesplanów jest nowym
problemem/umiejętnością
Wykonuj zadania grupowe w oparciu o
projekty
problematyczne.
Powiązanie
osiągnięć akademickich z osiągnięciami
grupowymi
Wprowadzić trenerów nauczania do
zarządzania
i
czasami
tworzenia
emocjonalnej ekspozycji. Opracowywanie
kursów mających na celu tworzenie
krytycznych sytuacji edukacyjnych, a także
uczenie się nawykowe
Upewnij się, że wyniki grupy są mierzone
zgodnie z projektem, stosuj kontrakty na
uczenie się, ocenę wzajemną
Poprzez uczenie się w oparciu o projekty

Powiązanie
osiągnięć
akademickich
studentów
z
ich
"prawdziwymi"
osiągnięciami projektowymi
Stosuj podejście oparte na projektach,
"praktyczne
Upewnij się, że odbicie jest wbudowane w Wspomaganie rozwoju praktykującego
projekt kursu
refleksję za pomocą trenerów nauki i technik
oceny
Tworzenie regularnych kamieni milowych Poprzez
ukierunkowane
zadania
o
i/lub celów, które są wyjątkowo określonym czasie trwania, które wymagają
wymagające
realizacji
Tworzenie ciśnienia w czasie
Poprzez
ukierunkowane
zadania
o
określonym czasie trwania, które wymagają
realizacji
Korzystanie z pomocy korepetytorów lub Za pośrednictwem trenerów nauki
mentorów w celu ciągłego rzucania
wyzwań myśleniu i tworzenia społecznych
możliwości uczenia się
Zastosowanie ustalonej wiedzy do nowych Wykorzystaj projekt nauczania, który opiera
problemów
się na ugruntowanej wiedzy ucznia w
zakresie zarządzania

2.3.2. Metody

Speed-Networking45 jest nieformalnym ćwiczeniem mającym na celu stworzenie interakcji między
uczestnikami, rozgrzanie ich (jak sama nazwa wskazuje) i wzajemne poznanie się. Speed-Networking
może być wykorzystywany jako zachęta do tworzenia sieci kontaktów podczas imprezy lub może być
wykorzystywany w nauczaniu i uczeniu się jako lodołamacz. Najczęściej wykorzystuje się ją we
wczesnych etapach programu, aby zastąpić proces bardziej formalnego przedstawiania się uczestników.
Po pierwsze, uczestnicy ustawieni są w dwóch rzędach naprzeciwko siebie; zachęca się ich do
poświęcenia od 30 sekund do 1 minuty na przedstawienie się sobie nawzajem. Zazwyczaj gwizdek lub
inne głośne urządzenie wskazuje, że czas się skończył (ponieważ to ćwiczenie jest dość głośne!). Po
zakończeniu czasu, jedna linia przesuwa się w taki sposób, że są one zwrócone w stronę nowej osoby i
wprowadzenie zaczyna się od nowa. Zazwyczaj ćwiczenie na szybkość w sieci może być prowadzone
przez 20-30 minut. Dłuższy okres czasu nie jest zalecany, ponieważ może być męczący dla uczestników.
Ćwiczenie może być skonstruowane tak, aby pasowało do każdego programu lub wydarzenia. Na
przykład, w programach przedsiębiorczości uczniowskiej, może być wykorzystane do nakłonienia
uczniów do przedstawienia się przed pracą w grupie lub przed wyborem grup do ćwiczenia
doświadczalnego (np. planowanie biznesowe). Ćwiczenie to jest często podejmowane pod presją czasu.
Wymiana doświadczeń pomiędzy dwoma dowolnymi uczestnikami jest celowo ograniczona, aby
zachęcić do skoncentrowanego podsumowania osób, które się przedstawiają. Ćwiczenie ma na celu
ułatwienie nawiązywania kontaktów i umożliwienie ludziom zdobycia podstawowej wiedzy o sobie
nawzajem w krótkim czasie. Jest to zazwyczaj zabawne ćwiczenie, więc dobrze sprawdza się w łamaniu
lodu i zapewnia, że uczestnicy rozmawiają z dużą liczbą innych osób. Uczestnicy poznają się bliżej,
przełamują bariery i pozwala to na powstanie zaufania między uczestnikami. Zazwyczaj spotykają się z
kimś, kogo być może nie spotkaliby w inny sposób, a czasami te osoby bardziej pomagają im w nauce w
ramach programu w wyniku usuwania barier społecznych.
Zewnętrzni mówcy46 mogą być wykorzystywani w programach lub kursach przedsiębiorczości do wielu
celów:
• by dawać wzory do naśladowania dla przedsiębiorców - "jak to jest naprawdę
• przedstawienie "prawdziwego przypadku", w jaki sposób skonfrontować się z konkretnym
problemem lub zagadnieniem/zdać sobie z nim sprawę
• bardziej formalne nauczanie części "jak to zrobić" w zarządzaniu przedsiębiorstwem
• do działania jako komisja dźwiękowa/ocena dzieła lub propozycji
• przedstawić, co robi ich instytucja/organizacja (lub pewien aspekt ich pracy)
• wydanie opinii na temat ogólnej kwestii mającej znaczenie dla programu
Często wizyta zewnętrznego mówcy jest bardzo źle skonstruowana. Częstymi tego przyczynami są:
• brak jasności co do roli, jaką należy odegrać (określonej powyżej, dostosowanej do efektów
uczenia się)
• niedostateczne poinformowanie o "zewnętrznym" (efekty uczenia się)
• niedostateczne poinformowanie uczniów/uczniów
• nieodpowiednie zarządzanie doświadczeniem w uczeniu się
• wynikające z tego pogorszenie sesji w historie "osobowości/ego".
• niemożność powiązania sesji z koncepcjami lub uogólnieniami dotyczącymi dobrych lub złych
praktyk
• niewłaściwe ramy odniesienia uzgodnione/używane do oceny/mentoringu
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Dlatego niezwykle ważne jest zastosowanie zewnętrznych głośników. Kluczem jest staranne ustalenie
celów interfejsu zewnętrznego/wewnętrznego - w szczególności celów nauczania. Jeśli na przykład
"nowy młody przedsiębiorca" zostanie zaproszony jako "mówca", to istnieje szereg możliwych celów,
które należy wcześniej wyjaśnić. Obejmują one: jasne przedstawienie motywacji i kierowców do
samozatrudnienia; ustalenie, w jaki sposób można znaleźć i ocenić pomysł; pokazanie, w jaki sposób
można poradzić sobie ze zmianami w świecie życia związanymi z byciem przedsiębiorcą, wśród wielu
innych. Jednym z przedsiębiorczych sposobów ustrukturyzowania wyników w ten sposób nie jest zbyt
krótkie omówienie zaproszonego, ale utworzenie panelu lub paneli dyskusyjnych uczestników programu
(z których każdy zajmuje się inną kwestią). Ich zadaniem jest wyciągnięcie odpowiednich wniosków z
doświadczeń uczestników.
Inną metodą poprawy zarządzania wkładami zewnętrznymi jest poprzedzenie prezentacji/wywiadu
analizą zagadnienia prowadzącą do opracowania ram odniesienia, na podstawie których uczestnicy
programu mogą ocenić wkład zewnętrzny. Na przykład, gdy osoba z zewnątrz jest proszona o
zademonstrowanie, jak podchodzi do danego problemu/tematu (ocena biznesplanu), klasa jest
dokładnie informowana o procesie, który przedstawia im ramy do oceny/kwestionowania wkładu osoby
z zewnątrz). Jeśli jako osoby oceniające wykorzystuje się osoby z zewnątrz - na przykład projekt lub
wniosek - ważne są wstępne informacje i uzgodnienie ram odniesienia i procesu. W przypadku gdy jako
nauczyciele zatrudnieni są osoby z zewnątrz, ważne jest szkolenie wstępne lub powinno być ono
wspierane przez pracowników w ramach wspólnego podejścia. Celem jest nawiązanie kontaktu z
"prawdziwym światem", aby dać poczucie "jak to jest" robić rzeczy i doświadczać ich w praktyce. Jest to
zatem symulacja cichego uczenia się, ale aby zakończyła się sukcesem, musi pozostawić uczestnikom
"emocjonalne" zrozumienie wkładu w proces uczenia się oraz heurystyczne ramy, w oparciu o które
mogą oni oceniać przyszłe wydarzenia. Uczestnicy mają pomost pomiędzy pojęciem a praktyką i
rozumieją dryf pomiędzy pojęciem a praktyką. Mają prawdziwe "wyczucie" praktykowania prawdziwego
świata. Lepiej rozumieją, w jaki sposób podejmowane są przedsiębiorcze decyzje.
Organizacja jako sieć 47. Wszystkie organizacje można opisać w kategoriach sieci powiązań. Niezależne
zarządzanie przedsiębiorstwem, na przykład, można scharakteryzować jako proces zarządzania
współzależnością z szeregiem interesariuszy (klienci, dostawcy, finansiści, usługi profesjonalne,
pracownicy, rodzina, konkurencja itp.) Ta sama koncepcja może być zastosowana do wszystkich
organizacji. Ćwiczenie pedagogiczne ma na celu skłonienie uczestników do postrzegania nowych
przedsięwzięć jako procesu negocjacji ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami. Uczestnicy otrzymują
do zorganizowania wydarzenie, najlepiej takie, które wiąże się z pewnym ryzykiem i niepewnością. Może
to być przedsięwzięcie biznesowe, społeczne i inne (publiczne) działania. W pierwszej kolejności
proszeni są o zidentyfikowanie wszystkich interesariuszy, wewnętrznych i zewnętrznych, którzy będą
mieli wpływ na powodzenie lub nie przedsięwzięcia. Następnie, wykorzystując empatię, prosi się ich o
jak najdalej idącą personalizację kluczowych podmiotów i określenie ich postaw wobec przedsięwzięcia.
W szczególności są oni proszeni o zidentyfikowanie:
1. charakter interesu zainteresowanego podmiotu w przedsięwzięciu;
2. korzyści dla zainteresowanych stron, które zostaną ujęte i nieujęte;
3. czego dokładnie chcą od udziałowca;
4. powody, dla których zainteresowana strona może dokonać zakupu w ramach
przedsięwzięcia;
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5. dlaczego mogą się temu sprzeciwiać; oraz znaczenie wsparcia lub braku wsparcia ze strony
zainteresowanego podmiotu dla powodzenia przedsięwzięcia.
Po wykonaniu tych czynności dla kluczowych interesariuszy, uczestnicy są następnie proszeni o kontakt
z nimi:
1. ocenić, kto może być najbardziej pomocny w realizacji projektu, a kto będzie najbardziej
negatywny;
2. rozważyć relacje między zainteresowanymi stronami, jeśli takie istnieją;
3. określić, kto spośród prawdopodobnych kibiców może zostać wykorzystany do wywarcia
wpływu na tych, którzy mają zastrzeżenia lub mogą się sprzeciwić.
Wreszcie, ćwiczenie może być kontynuowane w rzeczywistości - jeśli jest to prawdziwe przedsięwzięcie
- lub poprzez proces symulacji i odgrywania ról. Opracowywane i odgrywane są strategie negocjacji, z
uwzględnieniem wykorzystania różnych form komunikacji.
Przykładami, które mogą być wykorzystane są: organizacja lokalnego koncertu pop na cele
charytatywne; rozwój przedsiębiorstwa społecznego skoncentrowanego na zapewnieniu kobietom
znajdującym się w niekorzystnej sytuacji rodzin o większej zdolności do znalezienia zatrudnienia lub
konwencjonalnego założenia firmy. Nacisk kładziony jest na uczenie się relacji i edukację interesariuszy
oraz rozwój relacji opartych na zaufaniu. Nacisk kładziony jest na robienie rzeczy przez ludzi.
Zwiększone zostaną możliwości: postrzegania wszystkich przedsięwzięć jako zbiorów relacji, które
należy rozwijać; budowania relacji opartych na zaufaniu; opracowywania strategii budowania
skutecznych sieci: oraz wykorzystywania umiejętności negocjacyjnych.
Burza mózgów jest metodą na tworzenie różnych pomysłów, nawet szalonych. Czas potrzebny na tę
czynność wynosi od 1 do 2 godzin. Ćwiczenie rozpoczyna się od wyjaśnienia przez nauczyciela zasad
burzy mózgów. Nauczyciel powinien pokazać uczniom jak inni ludzie wywołują burze mózgów, w jaki
sposób są one wykorzystywane np. w świecie reklamy, sztuki i inżynierii. Krótko mówiąc, burza mózgów
jest działaniem grupowym, w którym uczniowie pracują razem, by szybko i bez osądu wygenerować
wiele pomysłów. Uczniowie stymulują się wzajemnie do myślenia, budują na sobie pomysły, łączą
pomysły, itp. Ważne jest, aby studenci byli świadomi zasad i najpierw otwarcie dyskutowali o tym, co
jest burzą mózgów, a co nie. Ważne jest, by uczniowie byli świadomi zasad i najpierw otwarcie
dyskutowali o tym, co jest burzą mózgów, a co nie. Uczniowie powinni napisać swoje pomysły na osobnej
notatce Post-It 48.
10 zasad burzy mózgów:
1. Nie sądzę. Bierzcie każdy pomysł jak jest.
2. Nie komentuj. Po prostu nakręć więcej pomysłów.
3. Nie edytuj pomysłów. Niech będą.
4. Nie wykonujcie egzekucji. Mnóstwo czasu na to później!
5. Nie martw się. Powiedz nawet najgorszy pomysł, jaki ci przyjdzie do głowy.
6. Nie oglądaj się za siebie. Jaki jest twój następny pomysł?
7. Nie trać skupienia. Przestań mówić o przerwie na lunch. Tak, ty!
8. Nie spuszczajcie z siebie energii.
9. Nie porównuj pomysłów. Jeszcze ich nie ma.
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10. Nie nabijaj się z innych. To na pewno ich zamknie 49
Po fazie tworzenia pomysłu, student powinien zrobić sobie przerwę. Po powrocie powinien mieć około
30 minut na zastanowienie się nad pomysłami, mapę powinowactwa i wybór najlepszych. Ćwiczenie
kończy się prezentacją. Każda grupa uczniów prezentuje swoje najlepsze pomysły i otrzymuje informację
zwrotną zarówno od nauczyciela, jak i innych uczniów50.
Business Model Canvas to narzędzie rozwoju biznesu, które pomaga myśleć o biznesie wizualnie i
intuicyjnie. Cały biznes może być zaprezentowany na zaledwie 1 stronie. 51 Model biznesowy Canvas
może być używany do projektowania nowych modeli biznesowych dla firm rozpoczynających działalność
i już istniejących, ale może być również używany do wizualizacji i przekazywania prostej historii
istniejącego modelu biznesowego, a nawet do zarządzania portfelem modeli biznesowych 52. "Model
biznesowy jest planem firmy mającym na celu osiągnięcie zysku. Identyfikuje on produkty lub usługi,
które firma będzie sprzedawać, rynek docelowy, który zidentyfikowała, oraz przewidywane wydatki"53.
Model biznesowy Canvas składa się z 9 bloków, 9 kluczowych elementów modelu biznesowego:
Segmenty klientów, Propozycje wartości, Kanały, Relacje z klientami, Strumienie przychodów, Kluczowe
zasoby, Kluczowe działania, Kluczowe partnerstwa i Struktura kosztów.
Korzyści z zastosowania modelu biznesowego płótna są następujące 54:
1. Zmusza cię to do bardziej naukowego i formalnego myślenia o swojej działalności.
2. Zmniejsza on model biznesowy do zestawu założeń, które można następnie przetestować w celu
zatwierdzenia lub odrzucenia.
3. Ogólny projekt i układ zmusza do zastanowienia się nad różnymi kluczowymi aspektami
działalności. Kiedy widzisz jedną część płótna pustą, wiesz, gdzie musisz włożyć więcej wysiłku.
4. Jest wizualny i intuicyjny. Ułatwia to przekazywanie pomysłów.
5. Jest łatwy w tworzeniu i utrzymaniu. Sprawia to, że modele biznesowe są bardzo zwinne i można
je stale dostosowywać, aby były zsynchronizowane z rzeczywistością biznesową.
Jednak konkurencja jest łatwo ignorowana przy korzystaniu z Business Model Canvas, ponieważ nie ma
dla niej bloku. Przy projektowaniu modelu biznesowego, przyjęte założenia powinny być zawsze
testowane z potencjalnymi klientami i rynkiem.
Pochylnia 55(lub Mowa Windy) jest krótkim przeglądem pomysłu na produkt, usługę lub projekt. Nazwa
pochodzi z przedziału czasowego jazdy windą, w którym może być dostarczona wysokość (powiedzmy
trzydzieści sekund lub 100-150 słów). Termin ten jest zwykle używany w kontekście, gdy przedsiębiorca
przedstawia pomysł inwestorowi typu venture capital w celu uzyskania finansowania. Inwestorzy
venture capital często oceniają jakość pomysłu i zespołu na podstawie jakości miejsca, w którym
znajduje się winda, i zwracają się do przedsiębiorców, aby szybko wyeliminowali złe pomysły.
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Podstawowe podejście polega na tym, aby zapraszać osoby indywidualne do opracowania swojego
pomysłu wcześniej, w ściśle określonym czasie (zazwyczaj od 1 do 3 minut). Uczestnicy są proszeni o
rywalizację przed komisją sędziowską wyposażoną w uzgodnione kryteria sędziowskie. Uczestnicy są
ustawiani w kolejce, aby zachęcić do szybkiego przemieszczania się od jednego uczestnika do drugiego i
są punktualni - pod koniec czasu gwizdek jest dmuchany, a następnie muszą odejść. Boiska windowe są
powszechnie stosowane w amerykańskiej edukacji na rzecz przedsiębiorczości i często są
wykorzystywane w konkursach na biznesplan. Celem jest zmuszenie studentów do przygotowania
krótkiego i ukierunkowanego wyjaśnienia swojej działalności, jeśli mają możliwość wystawienia jej
komuś w nieformalnej sytuacji. Jest to zachęta do przemyślenia istoty biznesu i znalezienia atrakcyjnych
sposobów na jego przełożenie. Główną korzyścią z tego podejścia jest umożliwienie studentom nabycia
umiejętności podsumowania czegoś w sposób ukierunkowany i precyzyjny. W rezultacie często zdają
sobie sprawę z tego, jak ważne w przedsiębiorczości mogą być szczęśliwe możliwości i przygotowują się
na takie możliwości, jeśli się pojawią.
Dramat pedagogiczny to tworzenie i przedstawienie przez jednostkę lub grupę incydentu, scenariusza
lub sekwencji zdarzeń mających na celu ukazanie emocjonalnych i relacyjnych, jak również poznawczych
aspektów sceny. Jego wykorzystanie może służyć pewnym celom:
• Przypomnijmy, że żadna informacja otrzymana z wywiadów i podejść badawczych (bez względu
na to, jak dobra jest lista kontrolna) nie jest naprawdę obiektywna. Wyniki zawsze
odzwierciedlają wartości i przekonania osoby, z którą przeprowadzono wywiad, a często także
jej ostatnie doświadczenia i emocje. Na przykład osoba, która niedawno została skazana przez
policję za przekroczenie dozwolonej prędkości, będzie miała inną odpowiedź na pytania
dotyczące roli i wartości policji w ogóle niż osoba, która właśnie została uratowana przez policję
przed napadem. Dramatyczna prezentacja wywiadów będzie wymagała interpretacji emocji,
które kryją się za przesłaniem.
• Żąda od twórców dramatu, aby postawili się "w sytuacji" dostarczyciela informacji i zobaczyli
wyniki z jego punktu widzenia. Konwencjonalny akademicki proces gromadzenia danych często
nie wymaga lub wymaga w niewielkim stopniu zrozumienia danych z punktu widzenia
dostawców informacji.
• Dramat wymaga, aby poszczególne postacie w dramacie były rozumiane oczami innych
bohaterów. Dramaturg czyni bohatera wiarygodnym, przedstawiając go oczami innych
bohaterów dramatu.
• Wiadomości i informacje dostarczane w innowacyjny sposób będą miały większy wpływ i mogą
przyczynić się do szerszego zrozumienia. Przedsiębiorcy często muszą korzystać z kreatywnych
sposobów przekazywania wiadomości. Reklama telewizyjna jest na przykład dramatem.
Prezentacja może być dramatyczna, aby wywrzeć wpływ.
• Drama zapewnia szkolenie w zakresie umiejętności aktorskich, które budują pewność siebie i
zdolność do osobistego projektowania.
• Opracowanie dramatu wymaga wykorzystania zdolności twórczych - często konieczne jest
rozwinięcie metafory w celu zwiększenia oddziaływania przekazu lub wręcz uogólnienia go.
• Rozwijanie dramatu w grupach tworzy również potężny proces łączenia.
Wykorzystanie dramy pedagogicznej może przybierać różne formy, w tym Role Play. Uczestnicy mogą
zostać poproszeni, w małych grupach, o stworzenie sceny przedstawiającej pojedyncze przesłanie,

często za pomocą metafory. Na przykład, w kontekście przedsiębiorczości, można ich poprosić o
przygotowanie krótkiej scenki przedstawiającej jedno z wielu zachowań lub atrybutów związanych z
przedsiębiorczością, np. podejmowanie ryzyka, identyfikacja możliwości, podejmowanie inicjatywy,
silne poczucie autonomii, tworzenie sieci kontaktów, uczenie się poprzez działanie itd. Następnie
"widzowie" innych uczestników są zapraszani do odgadnięcia przesłania, aby ocenić kreatywność
metafory i stopień dostarczonej rozrywki. Dramat może być również skonstruowany wokół jakiegoś
badania - na przykład w kontekście dramatyzowania serii wywiadów jako metody wzmocnienia wglądu
w wyniki formalnego zbierania danych. W tym przypadku kluczowe kwestie wynikające z badań są
omawiane w grupie i określane są komunikaty, które należy przekazać. Metafora jest następnie
tworzona i dramatyzowana pod kierunkiem, a następnie wykonywana. Następnie widzowie są proszeni
o nagranie kluczowych przesłań dramatu i zaliczenie prezentacji do kreatywnych i rozrywkowych.
Przedsiębiorcy muszą mieć możliwość odgrywania różnych ról w różnych sytuacjach. Dobry
przedsiębiorca to dobry aktor. Budując relacje z różnymi interesariuszami, przedsiębiorca będzie musiał
odgrywać różne role - z bankierem, venture capitalistą, urzędnikiem państwowym, pracownikiem,
regulatorem, klientem itd. Kluczową istotą przedsiębiorczości jest patrzenie na siebie oczami głównych
interesariuszy. Oprócz budowania osobistego zaufania, kładzie się duży nacisk na kreatywność pod
presją, szybkie podejmowanie wspólnych decyzji i wspólną pracę w zespole.
Uczestnicy poznają emocjonalne aspekty wiedzy i rozumieją, jak trudno jest być naprawdę
obiektywnym. Rozumieją znaczenie zdobywania empatii i wglądu w pasje, emocje i konteksty sytuacji.
Dowiedzą się o procesie utrwalania idei oraz o tym, jak ważne jest przedstawianie ich twórczo, ale w
formie, która będzie łatwa do zrozumienia.
Głównym celem ćwiczenia Role Play56jest umieszczenie uczestników w roli z góry ustalonych osób, z
którymi starają się zdobyć empatię. Zadaniem gracza jest dopasowanie do wszystkich znanych cech i
podstaw wiedzy wybranej osoby. Gracz jest konfrontowany przez jedną lub więcej osób grających inne
role lub przez innych uczestników kwestionujących wybraną postać.
Istnieje wiele różnych sposobów na skonstruowanie ćwiczenia. W kontekście biznesowym, na przykład
• zbadanie sposobu, w jaki różne organizacje postrzegają propozycję biznesową, osoby fizyczne
mogą odegrać rolę pracowników zajmujących się kapitałem wysokiego ryzyka, aniołów,
bankierów, dawców dotacji od władz publicznych lub dużych firm oferujących wsparcie
finansowe małym?
• odgrywanie roli dużego nabywcy firmy prowadzącego wywiad z małym przedsiębiorstwem,
które chce się dostać na centralną listę zamówień firmy
• przeprowadzenie akcji sprzedaży z potencjalnym nabywcą produktu lub usługi
• przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej o pracę (patrz poniżej)

Przykład Role Play - Rozmowa kwalifikacyjna
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Ćwiczenie pozwala jego uczestnikom wcielić w życie to, czego nauczyli się o zachowaniu osoby
przedsiębiorczej. Celem jest zwiększenie zdolności uczestników do internalizacji i stosowania koncepcji
osoby przedsiębiorczej.
Pierwsi uczestnicy są organizowani w trzyosobowe grupy. Jeden z członków grupy pełni rolę ankietera,
jeden rozmówcy, a drugi obserwatora. Każda osoba otrzymuje osobne instrukcje.
Następnie rozgrywane są dwie rundy - z osobnymi instrukcjami dla każdej z nich. Różne osoby grają
różne role podczas dwóch rund.
✓ Runda 1
Instrukcja dla Obserwatora: Musisz obserwować i czytać zachowanie ankietera i wywiadu. Po
zakończeniu rozmowy zrelacjonujecie zaobserwowany potencjał przedsiębiorczości. Wykorzystaj listę
kontrolną zachowań i postaw przedsiębiorczych jako wskazówkę do obserwacji i raportowania.
Instrukcja dla ankietera: Masz przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na stanowisko
kierownika ds. marketingu w swojej organizacji, która jest organizacją franczyzową "szybkiego druku".
Jesteś oryginalnym przedsiębiorcą stojącym za koncepcją franczyzy, który przynajmniej w Twoim
przekonaniu odniósł duży sukces. We własnym odczuciu jesteś bardzo zmotywowany do osiągnięcia
sukcesu w dłuższej perspektywie czasowej. Konkurujecie ze swoimi standardami doskonałości, a nie z
innymi ludźmi.
Osoba, której szukasz, powinna być osobą o dużych zdolnościach przedsiębiorczych, zaprzęgniętą w
dążenie do współpracy również z franczyzobiorcami i innymi pracownikami.
Instrukcja dla rozmówcy: Zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko kierownika
ds. marketingu w ramach franczyzy "quick print". Nie jesteś szczególnie zainteresowany tym
stanowiskiem. Twoje wcześniejsze doświadczenie dotyczyło funkcji finansowej. Ubiegając się o to
stanowisko, naprawdę ryzykujesz, ponieważ wynagrodzenie jest znacznie wyższe niż obecny dochód.
Interesują Cię również atuty i możliwość intensywnego podróżowania i korzystania z konta wydatków,
czego nigdy wcześniej nie miałeś. Twoje kwalifikacje są dobre, ale wszystko w dziedzinie księgowości i
finansów. W zasadzie szukasz stanowiska, na którym możesz szybko zarobić sporo pieniędzy.
✓ Runda 2
Grupa wymienia się rolami z nieco innymi instrukcjami
Instrukcje dla Obserwatora: Musisz obserwować i czytać zachowanie ankietera i wywiadu. Po
zakończeniu rozmowy zrelacjonujecie zaobserwowane zachowania pod względem cech
przedsiębiorczych. Wykorzystaj listę kontrolną zachowań i postaw przedsiębiorczych jako wskazówkę
do obserwacji i raportowania.
Instrukcja dla ankietera: Masz przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na stanowisko
kierownika ds. marketingu w twojej organizacji, która jest organizacją franczyzową w zakresie "szybkiego
druku". Jesteś oryginalnym przedsiębiorcą stojącym za koncepcją franczyzy, który - przynajmniej w
twoim przekonaniu - ma za sobą wiele sukcesów. We własnym odczuciu jesteś bardzo zmotywowany do
osiągnięcia sukcesu w dłuższej perspektywie czasowej. Konkurujecie z własnymi standardami
doskonałości, a nie z innymi ludźmi. Osobą, której szukasz, powinna być osoba o dużych zdolnościach
przedsiębiorczych, zaprzęgnięta w dążenie do współpracy również z franczyzobiorcami i innymi
pracownikami.

Wskazówki dla rozmówcy: Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy wykazać się jak największą
orientacją i zachowaniem w zakresie przedsiębiorczości. Chcesz dostać tę pracę, ponieważ jest to
logiczny krok w twojej karierze i stanowi wielkie osobiste wyzwanie. Jesteś specjalistą w dziedzinie
marketingu. Ubiegasz się o pracę w organizacji franchisingowej w dziedzinie druku. Praca ta jest opisana
jako "kierownik ds. marketingu". Nie jesteś pewien, co to za praca, chociaż jest jasne, że jeśli chodzi o
wynagrodzenie, praca ta oznacza krok naprzód w twojej karierze. W tym ćwiczeniu odgrywanie ról
pozwala na praktykę stosowania ram oceny potencjału przedsiębiorczości w konwencjonalnym
kontekście pracy. Zestawienie dwóch różnych typów respondentów stanowi podstawę do wzmocnienia
analizy po zakończeniu ćwiczenia.
Ćwiczenie to polega na uczeniu się poprzez praktykę z wykorzystaniem poznanych pojęć. Zachęca się do
kreatywności i talentu w odgrywaniu ról. Całe ćwiczenie jest uzależnione od wykorzystania empatii.
Odgrywana rola wymaga wyobraźni co do przedstawionych postaci. Uczestnicy będą mieli solidne ramy
odniesienia do wykorzystania w analizie zachowań przedsiębiorczych. Będą mieli również większą
pewność siebie i umiejętność artykułowania poglądów innych.
Dziennik nauki (lub dziennik nauki) jest metodą nauczania, która zwiększa 57umiejętności pisania i
uczenia się. Pisanie dzienników nauki jest środkiem wspierającym rozwój strategii uczenia się58, który
jest potrzebny, aby stać się refleksyjnym praktykiem59. Strategie uczenia się można zdefiniować jako
"zachowania i myśli, w które uczący się angażuje się podczas nauki i które mają na celu wpłynięcie na
proces kodowania"60 . Dziennik nauki jest narzędziem służącym do zapisywania doświadczeń i
ułatwiającym refleksję. Są one coraz częściej wykorzystywane w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
Tam dzienniki nauki wspierają refleksję nad doświadczeniami w miejscu pracy i pomagają śledzić oznaki
postępu uczniów61. Uczeń może zostać poinstruowany, aby pisać dziennik nauki codziennie lub co
tydzień. Celem jest, aby poprzez pisanie pamiętnika, uczeń odzwierciedlał i tworzył osobisty punkt
widzenia na własną naukę i rozszyfrowywał treści nauczania. W ten sposób, w najlepszym wypadku,
dziennik nauki działa jako narzędzie samooceny, które uczeń może śledzić swój własny rozwój w
kierunku wyznaczonych celów62.
W kontekście edukacji przedsiębiorczej, dziennik nauki działa jako narzędzie oceny i rozwoju, które
wspiera wzrost i uznanie mocnych i słabych stron ucznia. 63
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2.4 Studiowanie przedsiębiorczości
W centrum edukacji przedsiębiorczej znajduje się aktywne zaangażowanie ucznia we własną naukę. Jego
teoretyczną podstawą jest przede wszystkim humanistyczna i społeczno-konstrukcyjna koncepcja osoby
uczącej się i uczenia się. W tym przypadku jednostki działają indywidualnie, wnosząc własną wiedzę i
umiejętności do wykorzystania w społeczności, co tworzy nowe otwarcia i wgląd w pedagogikę edukacji
w zakresie przedsiębiorczości. Cechą charakterystyczną edukacji na rzecz przedsiębiorczości jest
nieprzewidywalność procesu uczenia się; nie jest możliwe określenie z góry, czego uczeń się uczy i jak
się uczy. Mimo to, zasadnicze znaczenie ma celowość i własne rozumienie przez uczącego się, do jakiego
rodzaju kompetencji dąży64.
Przedsiębiorczy sposób uczenia się opiera się na interakcji między nauczycielem a uczącym się, jak
również na środowisku nauczania wspierającym i zachęcającym do nauki, a także obejmującym naukę
w miejscu pracy. Kiedy celem uczenia się ucznia jest założenie własnej firmy lub zdobycie potrzebnych
w niej umiejętności, najlepszym środowiskiem uczenia się są firmy i własny biznes ucznia. Na entuzjazm
do nauki wpływa fakt, że uczący się postrzega przedmiot nauczania jako istotny dla siebie samego. W
kształceniu zawodowym oznacza to zazwyczaj uświadamianie sobie tego, czego się uczy z perspektywy
przyszłego zawodu. Aby zwiększyć motywację, nauczyciel musi wskazać, dlaczego coś jest studiowane i
jak odnosi się to do zawodu.
Ciekawość, by nauczyć się czegoś nowego, pozwoli sprostać wyzwaniom i trudnościom pod innym
kątem. Rozwiązywanie trudnych sytuacji stwarza radość z nauki, podczas gdy zbyt trudne zadanie może
prowadzić do frustracji. Wyzwaniem dla nauczyciela, przy jednoczesnym uwzględnieniu
indywidualności, jest zbudowanie procesu uczenia się, który jest istotny i rozwija kompetencje dla
uczącego się. Uczący się powinien mieć swobodę w poszukiwaniu własnego sposobu uczenia się, ale
musi również wziąć na siebie odpowiedzialność za własną naukę. Błędy nie zapobiegają - ale wzbudzają
ciekawość w poszukiwaniu nowych ścieżek i rozwiązań. W zaufanym i bezpiecznym środowisku uczenia
się, łatwo jest uczniowi spróbować różnych opcji. Wykorzystywanie możliwości jest również w centrum
edukacji przedsiębiorczości, w którym to przypadku uczniowie muszą podejmować ryzyko, w
przeciwnym razie unikalne możliwości uczenia się i odkrywania czegoś nowego i cennego mogą zostać
utracone.
Hasło modelu pedagogiki entuzjazmu i podejmowania ryzyka brzmi: "Spełnij swoje marzenia". Zdanie to
opisuje aktywność zarówno ucznia, jak i nauczyciela: zgodnie z zasadą edukacji przedsiębiorczej, jeden
nie może uczyć się w imieniu drugiego. Marzenie musi zostać zrealizowane przez samego siebie - może
to być chęć ucznia do ukończenia określonego zawodu lub wizja nauczyciela do rozwijania własnych
praktyk.
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Rozdział 3. Wdrażanie kształcenia w
zakresie przedsiębiorczości, przypadki z
krajów partnerskich
3.1. Projekty studentów VET
3.1.1. Finlandia

JA Challenge Turku Innovation Camp
Obozy Innowacyjne JA Challenge Turku w Turku są oparte na koncepcji Junior Achievement Challenge
opracowanej przez JA Finland. Celem JA Finland (https://nuoriyrittajyys.fi/en/info/) jest rozwijanie
postawy przedsiębiorczej i aktywnego stylu życia wśród fińskiej młodzieży poprzez poszerzanie wiedzy
na temat przedsiębiorczości, dostarczanie doświadczeń przedsiębiorczych, zwiększanie gotowości do
życia zawodowego i umiejętności zarządzania finansami. JA Challenge Turku Innovation Camp poszukuje
kreatywnych rozwiązań dla interesujących wyzwań na 24 godziny. Uczestnicząc w JA Challenge Turku,
studenci różnych dyscyplin w różnych regionalnych instytucjach szkolnictwa wyższego zdobywają
doświadczenie w pracy w multidyscyplinarnych zespołach i wykorzystaniu własnych umiejętności w
procesie twórczej innowacji.
JA Challenge Turku Innovation Camp jest organizowany od 2013 roku. The Challenges organizowane są
we współpracy z Boost Turku, Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Turku, Uniwersytetem w Turku,
Uniwersytetem ÅboAkademi, Uniwersytetem Nauk Stosowanych Novia, Uniwersytetem Nauk
Stosowanych Humak, Studiami w Turku oraz Instytutem Zawodowym w Turku. Studenci tych instytucji i
uczelni uzyskują 1 ECTS, uczestnicząc w Wyzwaniu.
Wyzwania są stawiane przez różne firmy lub przez miasto Turku lub miasto sąsiednie. Do tej pory
wyzwania te pochodziły od trzech firm: SATEL Oy, CTRL Reality Ltd., CinemaHouse Oy i Microsoft.
Tematyka Wyzwania jest zróżnicowana w zależności od bieżących potrzeb: określenie obszarów
zastosowań Internetu w przemyśle w zakresie rozwiązań komunikacyjnych, pomysły VR/AR, innowacje
społeczne i odpowiedzialność, zmiany klimatyczne, cyrkulacyjne koncentratory gospodarcze oraz
cyrkulacyjna gospodarka tekstyliami. Podczas tego obozu innowacyjnego wszyscy uczestnicy, w tym
miasta, firmy i studenci nauczyli się wiele od nowych metod pracy po idee.
Źródło materiałów:
https://nuoriyrittajyys.fi/en/info/
https://www.facebook.com/challengeturku/
TIPSy dla szkół VET:

Obóz Innowacji to dobry sposób na mieszanie studentów szkół VET ze studentami uczelni wyższych.
Praca w multidyscyplinarnych zespołach pomaga studentom poznać się nawzajem i współpracować z
kolegami z różnych środowisk. Wspiera również współpracę pomiędzy szkołami kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz instytucjami szkolnictwa wyższego. Obóz może być dostosowany tak, aby firma i
nauczyciele określili problem do wspólnego rozwiązania, przynajmniej na początku. Nauczyciele mogliby
również interweniować jako mentorzy, aby dodać odpowiednie i konkretne treści.
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3.1.2. Polska

Nie w tym przypadku,
ale można by go
łatwo zintegrować,
aby nauczyciele i
firma wspólnie
określili przypadek

Innowator
INNOVATOR to kurs przedsiębiorczości ukierunkowany na nowoczesne technologie dla młodych
nauczycieli akademickich i doktorantów nauk przyrodniczych. Projekt został sfinansowany przez
Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 50 młodych naukowców skorzystało ze szkoleń i profesjonalnych
porad. Najlepsze projekty otrzymały dalsze wsparcie finansowe od Fundacji na rzecz Nauki Narodowej.
Z firmy INNOVATOR powstało kilka wiodących spółek spin-off, z których jedna jest obecnie notowana
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Innym ciekawym efektem programu INNOVATOR
jest projekt społeczny o nazwie Bank Mleka (Bank Mleka), organizacja non-profit oferująca
zaawansowane technologicznie przechowywanie i dystrybucję naturalnego mleka matki dla dzieci.
W programie INNOVATOR podkreślono pewne systemowe słabości w edukacji potencjalnych
akademickich przedsiębiorców z sektora wysokich technologii. Uczestnicy, średnio w wieku około 30 lat,
po raz pierwszy zetknęli się z przedsiębiorczym myśleniem. Wpływ, tj. liczba i jakość nowo powstających
firm z sektora wysokich technologii, mógłby być potencjalnie znacznie większy, gdyby uczestnicy
programu INNOVATOR odbyli podstawowe szkolenie z zakresu przedsiębiorczości na poziomie
licencjackim lub magisterskim.
Jedna z najbardziej kompleksowych ofert znajduje się w KU Koźmińskiego. Oferuje ona studentom
studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie kierunkiem Przedsiębiorczość. Wiele kursów, które są
obowiązkowe dla studentów studiów licencjackich na kierunku Przedsiębiorczość, oferowanych jest
również jako wybory dla innych studentów studiów licencjackich, a także magisterskich. Na poziomie
magisterskim istnieją również specjalistyczne kursy z zakresu przedsiębiorczości, a także jeden ogólny
kurs dotyczący makroekonomicznych aspektów przedsiębiorczości. Na poziomie doktoranckim istnieją
dwa kursy z zakresu przedsiębiorczości, jeden zajmujący się zagadnieniami metodologicznymi w
badaniach nad przedsiębiorczością, a drugi obejmujący doktorat jako projekt z zakresu
przedsiębiorczości. Na poziomie studiów licencjackich są to: Zasady Przedsiębiorczości, Tworzenie
Nowych Przedsięwzięć, Rozwój Biznesu Rodzinnego, Sieci Przedsiębiorczości, Socjologia
Przedsiębiorczości. Na poziomie magistra obejmują one przedsiębiorczość i rozwój nowych
przedsięwzięć, przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy, doradztwo w zakresie małych przedsiębiorstw,
finansowanie nowych przedsięwzięć, przedsiębiorczość międzynarodową, przedsiębiorczość opartą na
Internecie, marketing przedsiębiorczy lub kreatywność i innowacyjność. Z drugiej strony, doktoranci w
Polsce skarżą się czasami na brak edukacji z zakresu przedsiębiorczości w ramach programów studiów
doktoranckich. W przeszłości istniał tylko jeden przykład programu kształcenia w zakresie
przedsiębiorczości przeznaczonego specjalnie dla młodych profesorów i doktorantów, ale inicjatywa ta
została zakończona.
https://www.kozminski.edu.pl/en/
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Symulacje biznesowe REVAS
Revas to biznesowa gra symulacyjna zainicjowana przez grupę ludzi zafascynowanych
przedsiębiorczością, którzy chcieli, aby zajęcia były bardziej wciągające i praktyczne. Zespół Revas
postawił sobie za cel zmianę metody nauczania wyłącznie teorii poprzez wprowadzenie narzędzi do
praktycznej nauki zakładania i prowadzenia biznesu.
Zajęcia lub szkolenia z wykorzystaniem gier symulacyjnych są certyfikowane przez EAF - Education
Alliance Finland, 2019. W Revas Business Simulations studenci podejmują decyzje o prowadzeniu
małego biznesu. Symulacje Revas Simulations 65pomagają (młodym) ludziom doświadczyć i zrozumieć
biznes. Gra może być wykorzystywana na zajęciach z edukacji biznesowej do prowadzenia kursów w
praktyczny, angażujący i zabawny sposób w ponad 10 branżach (motoryzacyjnej, transportowej,
turystycznej, IT, fryzjerskiej, kosmetycznej, budowlanej i gastronomicznej, itp.) Uczestnicy symulacji,
podzieleni na zespoły, prowadzą wirtualne firmy i podejmują realistyczne decyzje biznesowe, podobne
do decyzji podejmowanych codziennie przez prawdziwych menedżerów. Zespoły analizują informacje
rynkowe w celu podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji biznesowych. Zespoły mogą
porównywać swoje wyniki i doskonalić swoje umiejętności w każdej rundzie.
Symulacja jest elastycznym narzędziem, które może być używane na różnych poziomach edukacji. W
szkolnictwie wyższym może być wykorzystywane na kursach z zakresu biznesu, ekonomii, zarządzania
operacyjnego, rachunkowości finansowej lub biznesu w przypadku kursów dla "studentów spoza
biznesu". Nadaje się również do wykorzystania w szkołach średnich - na kursach z zakresu zarządzania,
rachunkowości, przedsiębiorczości, ekonomii, marketingu oraz w warsztatach z zakresu kluczowych
kompetencji biznesowych. W ramach szkoleń firmowych może być włączona do szkoleń z zakresu
przedsiębiorczości - szkoleń z umiejętności menedżerskich lub warsztatów "experience business".
Symulacja biznesowa uczy myślenia, które nie jest powszechne w tradycyjnym nauczaniu. W
uproszczeniu, symulacja pokazuje podstawowe zasady ekonomii.
Symulacje dają studentom możliwość całościowego spojrzenia na biznes, dzięki czemu lepiej rozumieją
zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i mechanizmy rynkowe, a także mogą eksperymentować ze
strategiami biznesowymi w bezpiecznym, wirtualnym środowisku. Studenci, grając w symulacjach
podstawy przedsiębiorczości, odgrywają rolę menedżerów firm i przechodzą przez proces decyzyjny, w
którym uczestniczą:
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•

•
•
•
•

otrzymywać informacje rynkowe (popyt na poszczególne usługi, liczba osobogodzin niezbędnych
do wykonania każdej usługi, liczba użytych materiałów, minimalne wynagrodzenie, koszty
działań marketingowych),
analizować dane rynkowe w celu podjęcia decyzji zgodnie z wybraną strategią,
podejmować decyzje biznesowe, które są porównywane z decyzjami podejmowanymi przez
właścicieli firm konkurencyjnych (kolegów z klasy),
wysyłać decyzje do serwera, gdzie mechanizmy rynkowe są symulowane za pomocą algorytmów
matematycznych,
otrzymują wyniki podjętych decyzji, które stają się sytuacją wyjściową w kolejnej rundzie
decyzyjnej.

https://www.youtube.com/watch?v=aKQwMOhynVc&feature=youtu.be
https://educationalliancefinland.com/products/revas-business-simulations
https://business.facebook.com/revaspl/

Kryteria

Przedsię
biorczoś
ć

Tak, jak

Przyczynia się do
planu
ustawicznego
rozwoju
zawodowego
nauczycieli VET

X

Wspiera rozwój
rozbieżnych
umiejętności
myślenia

X

Symulacje biznesowe dla
przemysłu to profesjonalnie
przygotowane nowoczesne
narzędzia edukacyjne.
Stanowią one ważną pomoc
dla nauczycieli, którzy chcą
uatrakcyjnić lekcje
przedsiębiorczości i ekonomii.
Studenci działają w
bezpiecznym środowisku
biznesowym i badają różne
istniejące możliwości, aby
następnie dojść do jednego
rozwiązania.

Wspiera rozwój
umiejętności
myślenia
lateralnego

Nie, jak

Uczniowie postępują
zgodnie z bardziej
stopniową logiką,
jednak również w
tym przypadku
podejmują ryzyko lub
podejmują inną,
oczekiwaną decyzję.
Mogą
eksperymentować

Wspiera rozwój
umiejętności
twórczych

X

Wspiera zdolność
do zatrudnienia
studentów

X

Studenci uczą się o
prowadzeniu biznesu. Muszą
znaleźć sposób na rozwiązanie
tego wyzwania z
wykorzystaniem swoich
różnorodnych umiejętności.
Doświadczenie to daje
praktyczną wiedzę na temat
przedsiębiorczości i może dać
więcej pewności siebie w
podejmowaniu decyzji i
odporności, a także jest ważne
dla zwiększenia sukcesu
osobistego i zawodowego.

Wspiera rozwój
zestawów narzędzi
przedsiębiorczości
dla nauczycieli

Nauczyciele nie są w
to zaangażowani. Ten
symulator jest
narzędziem
edukacyjnym, które
zawiera już konkretne
treści

Rozwija
przemysłową
walutę nauczycieli
oraz znaczenie
edukacji dla życia
zawodowego i
prywatnego.

X

Ma element
innowacji istotny
dla nauczycieli

X

Posiada dowód
współprojektu
nauczyciela i
pracodawcy

Nauczyciele mogą zdobywać
nową praktyczną wiedzę o
pewnych branżach i sektorach
do wykorzystania w dalszej
działalności edukacyjnej.
Uczniowie uczą się nowych
umiejętności istotnych w życiu
zawodowym
To innowacyjne narzędzie jest
ważną pomocą dla nauczycieli.
Podnosi jakość nauczania i
stymuluje do nauki.
Nie ma jednak
dowodów na to, że
narzędzie to może
być w przyszłości
współtworzone przez
nauczycieli i
pracodawców.

3.1.3. Włochy

VET4Strat-Up
W ramach projektu VET4Start-Up, promowanego przez organizację EURO-NET jako kandydat,
opracowano innowacyjny i bardzo kreatywny MOOC w celu podniesienia poziomu umiejętności i

kompetencji studentów w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych i edukacyjnych w odpowiedzi na
wyzwania stawiane przez osoby rozpoczynające działalność w konkurencyjnej gospodarce wychodzącej
z globalnej recesji.
"VET4Start-Up" starał się odpowiedzieć na to wyzwanie dzięki paneuropejskiemu partnerstwu
strategicznemu, które przez dwa lata pracowało nad pobudzaniem ducha przedsiębiorczości,
wykorzystując do tego bodźce zachęcające uczniów do nauki, a także animowane moduły szkoleniowe.
Projekt miał na celu edukowanie i szkolenie wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności
dzięki platformie e-learningowej MOOC (Massive Open Online Course) oraz innym przydatnym i
dostosowanym do potrzeb materiałom i zasobom. Celem projektu VET4Start-UP było podniesienie
poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności studentów VET Guide - Entrepreneurial Education
entrepreneurs, poprzez internetowe programy podstawowe, zaliczki i sektorowe. Tematyka
przewodnika obejmuje kreatywność, model biznesowy, tworzenie wartości, tworzenie sieci i analizę
sektorową.
Więcej informacji na stronie https://www.vet4startup.it/

3.2. Programy dla trenerów VET
3.2.1. Finlandia
TAK Nauczyciel i przedsiębiorca Data

Podczas YES Teacher & Entrepreneur Date nauczyciele nawiązują nowe kontakty, wymyślają pomysły
na współpracę szkoła-biznes i słyszą o modelach współpracy. YES Teacher & Entrepreneur Date jest
również doskonałym sposobem na rozpoczęcie współpracy pomiędzy szkołą a środowiskiem
biznesowym w regionie. Program może obejmować np:
• wnikliwe studia przypadków współpracy między szkołą a biznesem
• przemówienia biznesowe
• Minutowe randki z jak największą liczbą nowych kontaktów
• praca nad wspólnym tematem
TAK Data Nauczyciela i Przedsiębiorcy trwa około 2-3 godzin każda i odbywa się po dniu roboczym.
Terminy te mogą i powinny być organizowane również w związku z innymi wydarzeniami, na przykład
wydarzeniami dla młodzieży, które mogą być dobrą okazją do spotkania nauczycieli i społeczności
biznesowej. Termin może odbyć się w siedzibie firmy, w którym to przypadku program może obejmować
bliższe zapoznanie się z firmą i możliwościami współpracy, które oferuje, lub w siedzibie szkoły i w tym
przypadku prezentacja programu studiów, bieżąca współpraca i referencje od uczniów mogą być
zintegrowane.

Kryteria

Przedsiębiorca Tak, jak

Przyczynia się do planu
ustawicznego rozwoju
zawodowego nauczycieli
VET
Wspiera rozwój
rozbieżnych umiejętności
myślenia

X

Nauczyciele nawiązują kontakt z życiem
zawodowym, aby zwiększyć swoją
przydatność w nauczaniu.

X

Wspiera rozwój
umiejętności myślenia
lateralnego
Wspiera rozwój
umiejętności twórczych
Wspiera zdolność do
zatrudnienia studentów

X

Nauczyciele mogą generować nowe
pomysły i nowe przypadki do celów
dydaktycznych poprzez dyskusję z
przedsiębiorcami
Nauczyciele mogą uzyskać nowe podejście
do konkretnych problemów lub trudności,
które napotykają lub chcą rozwijać.
Nowa współpraca może pojawić się od daty

Wspiera rozwój zestawów
narzędzi
przedsiębiorczości dla
nauczycieli
Rozwija przemysłową
walutę nauczycieli oraz
znaczenie edukacji dla
życia zawodowego i
prywatnego.

X

X
X

X

Nauczyciele mogą polecić
przedsiębiorcę/przedsiębiorstwo swoim
uczniom i odwrotnie, którzy mieliby
szczególne zainteresowanie lub potrzebę.
Nauczyciele poznają więcej na temat
przedsiębiorczości, przedsiębiorczego
myślenia i potrzeb przedsiębiorców
Nauczyciele są lepiej poinformowani o
rynku pracy i wyzwaniach, przed którymi
mogą stanąć osoby rekrutujące i
przedsiębiorstwa.

Nie,
jak

Ma element innowacji
X
istotny dla nauczycieli
Posiada dowód
X
współprojektu nauczyciela
i pracodawcy

Data ta jest innowacyjnym sposobem na
nawiązanie współpracy i wspieranie jej.
Kiedy współpraca ma miejsce tak, ponieważ
oboje starają się osiągnąć wspólny cel

3.2.2. Zjednoczone Królestwo
Enterprise Educators UK
Enterprise Educators UK jest wiodącą, niezależną siecią członkowską dla edukatorów przedsiębiorczości.
Organizacja ta umożliwia osiąganie doskonałości poprzez łączenie edukatorów i praktyków w celu
uczenia się od siebie nawzajem i inspirowania do rozwijania swojej praktyki. Członkami są uniwersytety,
szkoły wyższe i organizacje stowarzyszone. EEUK Associates to osoby mające możliwość dzielenia się i
wymiany dobrych praktyk poprzez wydarzenia, konferencje, webinaria, zestawy narzędzi i media
społecznościowe. Dobra praktyka jest dalej rozwijana i celebrowana poprzez stypendia EEUK,
finansowanie badań, stypendia, praktyczne zasoby, National Enterprise Educator Awards i Impact
Showcase.
Celem jest umożliwienie osiągnięcia doskonałości w edukacji w zakresie przedsiębiorczości poprzez
połączenie edukatorów i praktyków, aby uczyli się od siebie nawzajem i byli zainspirowani do
zwiększenia skali, zakresu i skuteczności swojej edukacji i praktyki w zakresie przedsiębiorczości.
Platforma umożliwia członkom dzielenie się i wymianę dobrych praktyk. Aby to osiągnąć, organizacja
zapewnia finansowanie badań, stypendia, praktyczne zasoby, narzędzia i techniki. Członkowie i
rozbudowana globalna sieć łączą się i dzielą praktykami poprzez międzynarodową konferencję (IEEC),
wydarzenia Enterprise Exchange, webinaria, ETC Toolkit i forum. Celebrowanie wpływu edukacji w
zakresie przedsiębiorczości jest również ważne i jest osiągane poprzez organizację National Enterprise
Educator Awards and Impact Showcase. Ponadto, wpływanie na pozytywne zmiany w Wielkiej Brytanii
i polityce międzynarodowej. Powiązanie z edukacją na rzecz przedsiębiorczości jest ważną ambicją.
Enterprise Educators UK wnosi wkład w politykę rządu Zjednoczonego Królestwa i zmiany za
pośrednictwem UE, OECD i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zarząd i jego członkowie wnieśli
ostatnio istotny wkład w opracowanie nowych wytycznych w zakresie zapewniania jakości kształcenia
w zakresie przedsiębiorczości i kształcenia na rzecz przedsiębiorczości.

Kryteria

Przedsiębiorca Tak, jak

Przyczynia się do planu
ustawicznego rozwoju
zawodowego nauczycieli VET

X

Wspiera rozwój rozbieżnych
umiejętności myślenia

X

EEUK umożliwia osiąganie doskonałości
poprzez łączenie pedagogów i
praktyków w celu uczenia się od siebie
nawzajem
Platforma umożliwia członkom
rozwijanie, dzielenie się i wymianę
nowych praktyk

Nie,
jak

Wspiera rozwój umiejętności
myślenia lateralnego

X

Wspiera rozwój umiejętności
twórczych

X

Wspiera zdolność do
zatrudnienia studentów

X

Wspiera rozwój zestawów
narzędzi przedsiębiorczości
dla nauczycieli

X

Rozwija przemysłową walutę
nauczycieli oraz znaczenie
edukacji dla życia
zawodowego i prywatnego.

X

Ma element innowacji
istotny dla nauczycieli

X

Posiada dowód
współprojektu nauczyciela i
pracodawcy

X

Platforma umożliwia edukatorowi lub
praktykowi przedsiębiorczości osadzenie
edukacji korporacyjnej we wszystkich
swoich organizacjach.
Platforma została uruchomiona w celu
wspierania kreatywności związanej z
przedsiębiorczością
Poprzez członkostwo nauczyciele i
praktycy rozwijają swoją sieć dla dobra
studentów.
Członkowie i rozbudowana sieć globalna
łączą się poprzez konferencję,
wydarzenia edukacyjne dla
przedsiębiorstw, webinaria, zestawy
narzędzi ETC i forum.
Przystąpienie do EEUK Associate daje
możliwość rozwoju praktyki zawodowej
jako edukator lub praktyk, nawet jeśli
nie jesteś naukowcem. Ale co
najważniejsze dla wszystkich
Celem EEUK jest umożliwienie
innowacyjnej doskonałości w edukacji
przedsiębiorstw
Zarząd i członkowie EEUK wnieśli
ostatnio istotny wkład w nowe wytyczne
dotyczące kształcenia w zakresie
przedsiębiorczości i przedsiębiorczości.

Gotowy Nieograniczony
Ready Unlimited to wiodąca profesjonalna usługa edukacyjna pomagająca nauczycielom rozwijać
przedsiębiorczą kulturę, programy nauczania i pedagogikę. Praca Ready Unlimited nie polega na
wdrażaniu programów minifirmowych lub tworzeniu i sprzedaży rzeczy, ale raczej na wspieraniu
edukatorów w przeglądzie i wprowadzaniu innowacji do praktyki i ofrty przez pryzmat kultury i nauki
przedsiębiorczości.
Organizacja wykorzystuje to podejście jako narzędzie do poprawy jakości kształcenia i uczenia się.
Wspiera również szkoły i inne organizacje w dążeniu do wyższych standardów poprzez rozwijanie
programów nauczania i pedagogiki, które są angażujące, motywujące i powiązane ze światem pracy i
biznesu. W tym procesie łączymy młodych ludzi z możliwościami, jakie stwarzają im "realny świat".
Gotowi Nieograniczeni klienci to zarówno poszczególne szkoły i partnerstwa szkół, jak i organizacje
kształcące nauczycieli, w tym kolegia i uniwersytety. Klientami są również władze regionalne i krajowe
w kraju i za granicą oraz organizacje, w tym OECD.

Ready Unlimited vision is that through education, young people develop the enterprising and
entrepreneurial knowledge mind mindet and behaviour that are relevant to the challenges and
opportunities of the 21st century. Aby to osiągnąć, misją jest współpraca z edukatorami, aby poprzez
program nauczania mogli oni tworzyć i wzmacniać przedsiębiorcze i przedsiębiorcze nauczanie i uczenie
się dla wszystkich młodych ludzi.
Nauczyciele i nauczyciele naczelni pracujący z organizacją wspomnieli, że takie podejście pomaga
rozwijać młodych ludzi, aby mogli prowadzić satysfakcjonujące i satysfakcjonujące życie, umożliwiając
im to:
-Mają poczucie przynależności i celu w swojej społeczności
-Rozwijać
zamiłowanie do uczenia się przez całe życie
-Połącz się
ze światem pracy i biznesu, do którego pewnego dnia wprowadzą się
-Rozwijanie zdolności do przedsiębiorczości, zdolności finansowej oraz zrozumienia
gospodarczego i biznesowego
-Zobacz i stwórz możliwości
Niektóre z komentarzy na temat Ready Unlimited 66:
- Catherine Brentnall przeanalizowała raporty Ofsted i przeprowadziła wywiady z dyrektorami
szkół zaangażowanych w Derbyshire Ready i zauważyła, że 95 % skontrolowanych szkół miało
pozytywne komentarze na temat przedsiębiorczego nauczania, uczenia się lub projektów oraz
że szkoły Derbyshire Ready miały dwa razy większe szanse na otrzymanie oceny Ofsted niż szkoły
nieuczestniczące (Brentnall, C. 2014, How much does the development of enterprise education
contribute to the quality of a school? Wstępne badanie oparte na sprawozdaniach z kontroli
Ofsted i postrzeganiu dyrektorów szkół (Head Teachers).
- Dodatkowo, Ofsted podkreślił, że nauczyciele zaangażowani w nasze programy rozwijali dobre i
wyróżniające się umiejętności, które prowadziły młodych ludzi, którzy byli pewni siebie i
zachwyceni (Ofsted Subject Survey Inspection 2008 'Evaluation of Rotherham Ready Enterprise
Initiative').
- Badania etnograficzne naszej pracy przez Esro Ltd ilustrowały, jak edukacja przedsiębiorcza może
być wykorzystana jako element budowania bardziej przedsiębiorczych społeczności i pomagania
w rozwoju bardziej przedsiębiorczych młodych ludzi (Esro Ltd, 2013, "Jesteśmy gotowi?").
- Centrum Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Uniwersytetu w Sheffield (CREED)
zakończyło proces oceny naszego modelu Ready Hubs, stwierdzając, że zbudował on zdolność i
zasoby edukatorów i innych interesariuszy do wspólnej pracy w celu stworzenia większej ilości
możliwości uczenia się przedsiębiorczości dla większej liczby młodych ludzi (Creed 2013
Rotherham's Enterprise Entitlement - model Ready Hub).

Kryteria

Przedsiębiorca Tak, jak

Przyczynia się do planu
ustawicznego rozwoju
zawodowego nauczycieli VET

X
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Edukatorzy rozwijają przedsiębiorczą i
przedsiębiorczą kulturę, programy
nauczania i pedagogikę.

Nie,
jak

Wspiera rozwój rozbieżnych
umiejętności myślenia

X

Wspiera rozwój umiejętności
myślenia lateralnego

X

Wspiera rozwój umiejętności
twórczych

X

Wspiera zdolność do
zatrudnienia studentów

X

Wspiera rozwój zestawów
narzędzi przedsiębiorczości
dla nauczycieli

X

Rozwija przemysłową walutę
nauczycieli oraz znaczenie
edukacji dla życia
zawodowego i prywatnego.
Ma element innowacji
istotny dla nauczycieli

X

Posiada dowód
współprojektu nauczyciela i
pracodawcy

X

X

Platforma jest wykorzystywana jako
narzędzie do poprawy jakości edukacji i
nauki.
Poprzez edukację młodzi ludzie rozwijają
przedsiębiorcze i przedsiębiorcze
postawy i zachowania.
Ready Unlimited wspiera edukatorów w
przeglądzie i wprowadzaniu innowacji w
zakresie praktyki i świadczenia usług
przez pryzmat kultury uczenia się
przedsiębiorczości.
Podejście stosowane przez organizację
pomaga młodym ludziom w rozwijaniu
zdolności do przedsiębiorczości,
zdolności finansowych oraz zrozumienia
ekonomicznego i biznesowego.
Nauczyciele biorący udział w
programach rozwinęli dobrą i wybitną
wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i
przedsiębiorczości
Współpraca między pedagogami a
pracodawcami tworzy pozytywną
synergię dla rozwoju studentów.
Platforma jest ważnym narzędziem
innowacyjnej i aktualnej metodologii
zarówno dla edukatorów, jak i
studentów.
Nauczyciele i pracodawcy współpracują
ze sobą w celu wzmocnienia modułów
nauczania przedsiębiorczości i
przedsiębiorczości.

3.3. Instytucje VET
3.3.1. Finlandia
Przedsiębiorcza uczelnia, strategia przedsiębiorczości
Uniwersytet w Turku jest częścią międzynarodowej akredytacji dla przedsiębiorczych i zaangażowanych
uczelni przeprowadzanej przez Radę Akredytacyjną Przedsiębiorczych i Zaangażowanych

Uniwersytetów (ACEEU). W ramach akredytacji, Uniwersytet w Turku przygotował raport samooceny
dotyczący promocji przedsiębiorczości i działalności przedsiębiorczej67 uczelni.
Strategia Uniwersytetu w Turku w zakresie szkoleń i przedsiębiorczości zawiera cele dotyczące
wzmocnienia postaw, zachowań i kultury przedsiębiorczości w całej uczelni oraz różnych działań.
Uniwersytet Przedsiębiorczości jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim i społecznym. Jako
Uniwersytet Przedsiębiorczości, Uniwersytet w Turku konsoliduje świadomość przedsiębiorczości i
wzmacnia edukację w zakresie przedsiębiorczości.
Edukacja przedsiębiorcza w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości 68zachęca i zwiększa zdolność studentów
do otwartości w odkrywaniu i wykorzystywaniu nowych możliwości, a także do przedsiębiorczego
wykorzystania swoich możliwości w każdej organizacji. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości
prowadzone jest na wszystkich siedmiu wydziałach Uniwersytetu w Turku. Celem edukacji z zakresu
przedsiębiorczości jest stymulowanie zachowań przedsiębiorczych w całym społeczeństwie poprzez
generowanie nowych i wspieranie założonej działalności gospodarczej, a także poprzez wzmacnianie
kultury i postaw przedsiębiorczych w całej uczelni. Absolwenci Uniwersytetu Przedsiębiorczości są
proaktywni, otwarci i innowacyjni. Posiadają dobre umiejętności komunikacyjne, potrafią pracować w
zespołach i projektach oraz potrafią samodzielnie prowadzić. Istnieją różne metody eksponowania
studentów na przedsiębiorczość, na przykład poprzez gościnne wykłady, projekty z życia zawodowego,
usługi związane z karierą na uczelni, a także poprzez kursy przedsiębiorczości. Istotą edukacji w zakresie
przedsiębiorczości jest atmosfera, która zachęca studentów do aktywnego i eksperymentalnego uczenia
się. Umożliwia ona rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości poprzez metody nauczania
przedsiębiorczości. Nauczycielom oferowane są szkolenia z zakresu edukacji na rzecz przedsiębiorczości.
Na Uniwersytecie w Turku istnieje długa historia badań nad przedsiębiorczością. Turku School of
Economics, jeden z wydziałów Uniwersytetu w Turku, ma wiodącą i najbardziej aktywną na świecie
grupę badawczą w dziedzinie przedsiębiorczości w Finlandii. Prowadzi ona akademickie i stosowane
badania nad znaczeniem, różnymi formami i postępem przedsiębiorczości w społeczeństwie. Badania
nad przedsiębiorczością prowadzone są na całym Uniwersytecie w Turku. Badania nad
przedsiębiorczością skupiają się na badaniu procesów przedsiębiorczych i innowacyjnych, działalności
przedsiębiorczej oraz nowych sposobów pracy w zmieniającym się społeczeństwie. Szczególnym
zainteresowaniem cieszą się badania nad rolą przedsiębiorczości w różnych kontekstach gospodarczych,
społecznych i kulturowych.
Uniwersytet Przedsiębiorczości jest kluczowym partnerem sektora biznesowego, a jego
wielodyscyplinarna wiedza specjalistyczna stanowi konkretne wsparcie dla rozwoju społeczeństwa
poprzez różne sieci współpracy. Uniwersytet w Turku jest aktywnym interesariuszem ekosystemu
przedsiębiorczości w regionie Turku. Lokalnie w skład ekosystemu wchodzą wszystkie instytucje
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szkolnictwa wyższego, organizacje wspierające przedsiębiorczość, stowarzyszenia przedsiębiorców,
władze, organizacje finansujące i przedsiębiorstwa.
TIPSy dla szkół VET:
Aby przedsiębiorczość i nastawienie przedsiębiorcze rozpowszechniły się na wszystkich szczeblach
instytucji, należy wprowadzić w życie specjalną strategię i dodać ją do strategii/celów szkół kształcenia i
szkolenia zawodowego. Nauczyciele powinni mieć możliwość skorzystania ze specjalnych szkoleń, a
uczenie się od siebie nawzajem mogłoby być pierwszym krokiem w kierunku wspierania nauczycieli
zainteresowanych wykorzystaniem pedagogiki przedsiębiorczości i uczenia się od innych. Specjalna
strona na szkolnej stronie internetowej mogłaby być również poświęcona działalności i współpracy w
zakresie przedsiębiorczości. Działania uczniów w zakresie przedsiębiorczości mogłyby być wspierane
przez nauczycieli i kadrę kierowniczą oraz promowane w szkole. Można by określić i zakomunikować
przedsiębiorcze wsparcie w ramach społeczności, aby zwiększyć jego widoczność.

Kryteria

ENT Tak, jak

Przyczynia się do planu
ustawicznego rozwoju
zawodowego nauczycieli
VET

X

Wspiera rozwój
rozbieżnych umiejętności
myślenia
Wspiera rozwój
umiejętności myślenia
lateralnego

X

Wspiera rozwój
umiejętności twórczych

X

Wspiera zdolność do
zatrudnienia studentów

X

Wspiera rozwój zestawów
narzędzi przedsiębiorczości
dla nauczycieli
Rozwija przemysłową
walutę nauczycieli oraz
znaczenie edukacji dla
życia zawodowego i
prywatnego.
Ma element innowacji
istotny dla nauczycieli

X

X

X

X

Nauczyciele są szkoleni z zakresu pedagogiki
przedsiębiorczości i wdrażają nowe metody nauczania,
nauczyciele są lepiej przygotowani do tego, by
ukierunkować swoich uczniów zainteresowanych
przedsiębiorczością i rozważających zostanie
przedsiębiorcą.
Nauczyciele mogą wymyślać nowe sposoby
rozwiązywania problemów i mogą być bardziej skłonni
do wypróbowywania nowych metod
Nauczyciele są lepiej przygotowani do rozumienia
przedsiębiorców, przedsiębiorczego myślenia i są
bardziej świadomi umiejętności wymaganych do
zostania przedsiębiorcą.
Nauczyciele eksperymentują z nowymi metodami
nauczania, a w klasie pojawiają się nowe projekty,
sprzyjające kreatywności.
Przypadki firmowe są wprowadzane do klasy, uczniowie
są lepiej zorientowani w innowacyjnych firmach,
nauczyciele włączają relewantność pracy do swojego
nauczania
Nauczyciele są wspierani na poziomie zarządzania, aby
być bardziej przedsiębiorczymi i wdrażać nowoczesne
praktyki nauczania
Pojawiają się nowe formy współpracy z firmami i coraz
częstsze są przypadki gościnnych wykładowców/sprawy
firmowe

nauczyciele biorą udział w konkursach biznesowych i
myślą nieszablonowo w różnych szkoleniach/obozach
organizowanych na uczelni/szkole

Nie,
jak

Posiada dowód
współprojektu nauczyciela
i pracodawcy

X

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości może być
skuteczne tylko wtedy, gdy
przedsiębiorcy/przedsiębiorcy są zaangażowani w ten
proces i współpracują z nauczycielami, ponieważ dla
skutecznego uczenia się konieczne jest połączenie
kompetencji i pedagogiki.

3.3.2. Grecja

WISE GREECE
"Mądra Grecja" działa w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej i została uhonorowana nagrodą za
zrównoważoną przedsiębiorczość i rozwój, opartą na odpowiedzialności społecznej, w konkursie
"Startup Greece Awards 2016". W innym konkursie zorganizowanym w 2015 r. przez Ruch Obywatelski
i Greckie Stowarzyszenie Przewodników, "Mądra Grecja" została nagrodzona przez Prezydenta Republiki
Greckiej Prokopisa Pavlopoulosa "Modelami doskonałości 2015" za innowacyjne zaspokajanie potrzeb
społecznych przy jednoczesnym służeniu interesowi ogólnemu i dobru wspólnemu z korzyścią dla
społeczności.
Wise Greece jest organizacją non-profit, która działa jako przedsiębiorstwo społeczne i ma podwójną
misję. Promuje ona najwyższej jakości greckie produkty, poprzez sprzedaż których udaje im się zebrać
pieniądze i kupić żywność, aby przekazać ją ludziom w potrzebie. Celem tej inicjatywy nie jest
przekazywanie pieniędzy. Pokrywają one podstawowe potrzeby żywieniowe osób znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji i poprzez te wysiłki dążą do globalnego zwiększenia świadomości konsumentów,
tak aby mogli oni przyjąć te produkty, przestrzegać i włączyć zdrową dietę śródziemnomorską do
swojego codziennego życia, a przede wszystkim wspierać naszą sprawę.
Dlatego też, kupując dowolny produkt z naklejką "Mądra Grecja", klienci pomagają im zapewnić pokrycie
podstawowych potrzeb żywnościowych słabszych grup społecznych. Klient natychmiast staje się
aktywnym ogniwem "mądrej" inicjatywy. Logo Wise Greece jest inspirowane ateńskim tetradrachmem,
który przedstawiał sowę jako symbol mądrości.
Mądra Grecja wybiera najlepsze greckie produkty i umieszcza je w różnych punktach sprzedaży w Grecji
i za granicą. Dzięki wspólnym wysiłkom, Mądra Grecja promuje produkty i korzyści płynące z diety
śródziemnomorskiej. Greccy producenci przekazują część swojej sprzedaży do Mądrej Grecji, aby pokryć
podstawowe potrzeby żywnościowe instytucji charytatywnych i organizacji non-profit, które wspierają
bezdomnych, dzieci i osoby starsze.
Mądra Grecja składa się z grupy młodych ludzi, którzy podzielają tę samą wizję globalnego "Mądrego
Ruchu".
Chcą one zainspirować konsumentów do przyjęcia korzystnych wartości diety śródziemnomorskiej, do
stosowania produktów Wise Greece w codziennym życiu i przyczynienia się do tej misji non-profit.
Zespół jest uzupełniany przez specjalistów z różnych kluczowych dziedzin, aby osiągnąć cele wyznaczone

przez Wise Greece (specjaliści ds. żywności, szefowie kuchni, utrzymanie jakości, marketing, sprzedaż,
itp.)
O produktach: Pyszne smakołyki, produkowane w błogosławionej greckiej ziemi. Oliwa z oliwek ze
znanych regionów Grecji, przyprawy i zioła wybierane jedno po drugim, słodycze i dżemy wyrabiane
starannie w oparciu o tradycyjne receptury, ocet, miód i organiczne czekoladki, wina z winogron
uprawianych pod hojnym śródziemnomorskim słońcem, raki i ouzo, makarony i suchary to niektóre z
produktów Mądrej Grecji.

Śledź stronę projektu na Facebooku
Odwiedź stronę internetową projektu

Partnerstwo:

