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Miejsce na dodatkowe uwagi

Ten projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja ta odzwierciedla jedynie stanowisko autora i
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Jak korzystać z podręcznika

Plan pracy z wyraźnymi
nagłówkami, czasem realizacji i
dodatkowymi informacjami

Szczegółowy plan lekcji, wyniki
nauczania, aktywność instruktora
i słuchacza

Arkusz do użytku podczas nauki, z
wyraźnym nagłówkiem i
szczegółowymi informacjami

Podręcznik instruktora w projekcie Eliemental
Zaprojektowany, jako uzupełnienie książki ucznia wydanej dla uczestników oraz systemu VLE
dostępnego na stronie projektu, podręcznik ten odzwierciedla strukturę oraz nazewnictwo używane w
trakcie nauczania przy użyciu ww. materiałów. Każda sekcja jest wyraźnie oznaczona literą alfabetu oraz
nagłówkiem; materiał edukacyjny, również stosuje się do tych oznaczeń. Nie ma tu numerów stron,
ponieważ sekcje zostały stworzone, jako oddzielne pliki PDF i umieszczone są w systemie VLE. Mogą
być one wykorzystywane poza kolejnością, jeśli będzie to konieczne i można je drukować jako osobne
dokumenty bez ryzyka, że uczeń zagubi się w analizowanym materiale.
Podręcznik ten został zaprojektowany tak, aby znalazły się tu wszystkie plany zajęć i plany pracy, jakie
będą konieczne, aby ukończyć szkolenie w ramach projektu Eliemental. Uwzględnia on również
dodatkowy materiał wspierający, jednak konieczne jest, aby użytkownik sam zapewnił arkusze i
dokumenty w zależności od profilu uczniów, z jakimi pracuje.
Dla uzupełnienia wymogów projektu Eliemental podręcznik ten posiada też odniesienia do programów
nauczania w ramach NCFE Poziom 1, co jest wyraźnie zaznaczone w górnej części planów pracy.
Informacja ta nie występuje w książce ucznia gdyby materiał dodatkowy nie był potrzebny i może zostać
zignorowana bez wpływu na nauczanie w projekcie Eliemental.
Sugerujemy zapoznanie się z materiałami dodatkowymi umieszczonymi na VLE przed rozpoczęciem
nauczania, ponieważ system VLE zaprojektowany został, jako repozytorium, z którego mogą korzystać
uczniowie i nauczyciel w czasie szkolenia.

A

Kwestionariusz przed warsztatami
Dziękujemy za wyrażenie zgody na udział w projekcie ELIEMENTAL.

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Uważne zapoznanie się z każdym z pytań i zaznaczenie
odpowiedzi, która najlepiej odzwierciedla Państwa poglądy. Należy pamiętać, że nie ma dobrych i złych
odpowiedzi, interesuje nas jedynie Państwa opinia na temat przedsiębiorczości. Wszystkie odpowiedzi są
anonimowe i poufne, będą używane jedynie do celów analizy statystycznej oraz sprawozdawczości z
przebiegu projektu ELIEMENTAL a także w wynikających z tego publikacjach naukowych.
A. METRYCZKA
Imię i nazwisko:_________________________________________________________________________
Wiek: _____ lat

Płeć: Mężczyzna □Kobieta □

Pochodzenie etniczne: Białe □ Azjatyckie □ Czarne □

Kraj pochodzenia: Polska □ Inny:____________________ (jaki?)
Wykształcenie: (Proszę zaznaczyć najwyższy poziom posiadanego wykształcenia).
□ Podstawowe
□ Średnie
□ Zawodowe (także I stopnia)
□ Wyższe (np. II stopnia, doktorat, podyplomowe)
B. NASTAWIENIE WOBEC I ZAMIARY ZWIĄZANE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
Proszę wskazać, w jakim stopniu będzie Pan/i w stanie skutecznie wykonać poniższe zadania::
Całkowicie
nieskutecznie

Umiarkowanie
skutecznie

0

2

1

3

W pełni
skutecznie

4

5

6

Określenie pomysłu na biznes oraz nowej strategii biznesowej.
Kontrolowanie procesu tworzenia nowego przedsiębiorstwa.
Negocjowanie i utrzymywanie korzystnych relacji z potencjalnymi inwestorami i
bankami.

Rozpoznanie szans na rynku dla nowych produktów i / lub usług.
Budowanie relacji z ważnymi ludźmi z punktu widzenia pozyskiwania
kapitału na nowe przedsięwzięcia.
Stworzenie i uruchomienie nowego przedsięwzięcia.

Proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami:
W
ogóle

0
Jest bardzo prawdopodobne, że otworzę firmę w ciągu najbliższych 12
miesięcy.
Gotowy/a jestem zrobić wszystko, aby zostać przedsiębiorcą.
Mam duże wątpliwości czy uda mi się otworzyć firmę w ciągu
najbliższych 12 miesięcy.
Jestem zdeterminowany/a do otworzenia firmy w ciągu następnych 12
miesięcy.
Moim celem zawodowym jest zostanie przedsiębiorcą w ciągu
następnych 12 miesięcy.

1

Częściowo

2

3

W pełni

4

5

6

Kwestionariusz przed warsztatami

A

Jeżeli zdecyduje się Pan/i na założenie własnej firmy, to głównie z powodu…:

-3

-2

-1

0

Braku lepszej alternatywy zatrudnienia

1

2

3

Chęci wykorzystania szans, jakie daje biznes

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi własnych zdolności do
prowadzenia firmy? Proszę je ocenić według skali od 1 (zupełnie się nie zgadzam) do 7 (całkowicie
się zgadzam).
1

2

3

4

5

6

7

Założenie i utrzymanie firmy byłoby dla mnie czymś łatwym.
Jestem gotowy/a do otworzenia firmy przynoszącej zyski.
Mogę sterować procesem tworzenia nowej firmy.
Znam praktyczne kroki potrzebne, aby uruchomić firmę.
Wiem jak opracować projekt przedsiębiorstwa.
Gdybym próbował/a uruchomić firmę, z dużym prawdopodobieństwem
osiągnąłbym/osiągnęłabym sukces.

Proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami w skali od 1
(zupełnie się nie zgadzam) do 7 (całkowicie się zgadzam).

1
Bycie przedsiębiorcą ma dla mniej więcej zalet niż wad.
Kariera w roli przedsiębiorcy jest dla mnie atrakcyjna
Gdybym miał/a okazję i środki, chciałbym/chciałabym otworzyć firmę.
Bycie przedsiębiorcą pociągałoby za sobą duże zadowolenie z siebie.
Mając do wyboru różne opcje, wolałbym/wolałabym być przedsiębiorcą.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

2

3

4

5

6

7

Formularz zgody na szkolenie

A

Prosimy o
zaznaczenie
1. Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z i rozumiem informacje zawarte we
wstępie do powyższego programu unijnego szkolenia z zakresu
przedsiębiorczości i miałem/łam okazję do wyjaśnienia wątpliwości.
2. Rozumiem, że mój udział jest dobrowolny oraz że mogę w każdej chwili
zrezygnować ze szkolenia, ale jeśli to zrobię osoba szkoląca w ramach
projektu będzie chciała krótko omówić przyczyny mojej decyzji.
3. Wyrażam zgodę na udział w powyższym szkoleniu i jestem świadomy, że
aby otrzymać pełną akredytację i certyfikat uczestnictwa muszę
uczestniczyć we wszystkich 4 sesjach spotkań i ukończyć zadania w domu
przed zakończeniem programu (maksymalnie 2 godziny).
Proszę zaznaczyć odpowiednią rubrykę
Tak
Nie
4. Zgadzam się na nagrywanie szkolenia.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć na stronie internetowej
projektu (a) jako dowód obecności (b) lub w obu przypadkach (c).
Proszę wpisać a, b lub c w rubryce “tak”.
6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie anonimowych cytatów oraz
danych w publikacji w sposób nieujawniający mojej tożsamości.
7. Zgadzam się na przechowywanie danych o mnie zebranych podczas
tego projektu (po ukryciu mojej tożsamości) w odpowiednio
zabezpieczonym miejscu i na to, że dane te zostaną zniszczone po
upływie ośmiu lat od zakończenia projektu UE.

___________________________________
Nazwisko uczestnika

____________
Data

____________________________
Podpis

___________________________________
Nazwisko przyjmującego

____________
Data

____________________________
Podpis

Kontakt do zespołu projektowego:
Alison Clifton: a.k.clifton@lancaster.ac.uk

01524 594723
Dr Carolyn Downs: c.downs@lancaster.ac.uk

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Lancaster, Bailrigg, Lancaster LA1 4YG
Strona projektu: www.eliemental.org.uk
Email: eliemental@gmx.com

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Lista kontrolna
Zadanie i czas trwania

Dodatkowe materiały

Formularz rejestracyjny
Ulotka szkoleniowa
Kwestionariusz oceny
wstępnej
Formularz wydatków (koszty
podróży itp.)
Zgoda (wliczając w to
wykorzystanie zdjęć/wideo)
Książka ćwiczeń
Podręcznik i plany instruktora
Sprzęt/ materiały do
codziennych zadań
Kwestionariusz oceny
końcowej (post-ewaluacja)

A
Ukończony etap? T/N

A

Czym jest Eliemental?

ELIEMENTAL to nazwa powstała z połączenia haseł ELIE oraz ELEMENTS
(elementy). Projekt ELIE (http://www.elie-project.eu/), to niedawno ukończony projekt
europejski, który zajmował się historiami sukcesów i porażek imigrantów
rozpoczynających działalność w czterech krajach w Europie. ELIE pokazał, że
przedsiębiorczość jest często kwestią wykorzystania umiejętności miękkich takich jak
zdolność planowania czy pozytywne postrzeganie procesu samozatrudnienia. Dzięki
projektowi okazało się także, że posiadanie pieniędzy na inwestycje nie jest głównym
warunkiem do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej.
Projekt ELIEMENTAL ma na celu identyfikację niewidocznych osobistych bądź
społecznych barier, które uniemożliwiają ludziom podjęcie inicjatywy czy nawet
myślenie o podjęciu inicjatyw biznesowych w celu rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Zamiast pracować ze studentami lub ludźmi, którzy mogą wykorzystać
swoje kontakty do uzyskania informacji potrzebnych do zostania przedsiębiorcą, projekt
ELIEMENTAL pomaga zwykłym ludziom, którzy być może nie mieli dostępu do
uniwersytetu, bądź nie mają szerokiej sieci kontaktów. Grupami docelowymi tego
projektu są mniejszości oraz długotrwale bezrobotni, młodzi ludzie, którzy zakończyli
już edukację i nie szkolą się dalej, jak również kobiety powyżej 40 roku życia.
Przedsiębiorcy z projektu ELIE odnieśli sukces, ponieważ zdobyli nowe umiejętności i
często odnosili sukces w procesie rozwoju swoich indywidualnych bądź opartych na
lokalnych społecznościach przedsiębiorstw. Celem projektu ELIEMENTAL jest
stworzenie łatwo dostępnych materiałów dydaktycznych, które pomogą naszym
grupom docelowym zidentyfikować bariery, skutecznie je pokonać i dowiedzieć się jak
stworzyć własny biznes. Nasz projekt uznaje także i podkreśla znaczenie lokalnych
społeczności. Zapewniają one sieci wsparcia, pomysły, które mogą stać się podstawą
biznesu, kontakty z ludźmi spoza społeczności oraz miejsca, w których ludzie mogą
uczyć się i dzielić wiedzą z innymi.

Czym jest przedsiębiorczość?
NCFE P1 Analiza cech
przedsiębiorczości R01

Plan zajęć 1

B

Czas 1 godzina

Cel tego spotkania:
Identyfikacja umiejętności i cech związanych z przedsiębiorczością uczestników.

Cele kształcenia:
Wszyscy uczniowie będą:
1) Definiować, czym jest przedsiębiorstwo i przedsiębiorca.
2) Umieli wskazać umiejętności i cechy ludzi przedsiębiorczych.
3) Identyfikować ludzi przedsiębiorczych w otoczeniu, określać, co robią i jakie umiejętności/cechy posiadają.

Równość i różnorodność:
Uczestnicy szkolenia mogą rozpoznać problemy związane z ich własnym pochodzeniem, etnicznością i regionalną
gospodarką. Instruktor może zapewnić wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań lub obszarów dalszego wsparcia.

Bezpieczeństwo:
Uczestnicy powinni być nadzorowani w trakcie korzystania z Internetu.

Możliwości do rozwoju umiejętności (kluczowe/dodatkowe umiejętności)
Wprowadzenie nowych terminów/słów (rozbudowanie słownika)

Możliwości oceny i metodologia (włączenie prac domowych/pracy indywidualnej jeśli to konieczne).
Sumatywna ocena osiągniecia celów kształcenia
1) Portfolio uczestnika.
Formatywna
2) Odpowiadanie na pytania, aktywny udział w dyskusjach, prowadzenie badań.
Dalsza nauka/prace domowe:

Należy dokończyć niedokończone podczas spotkań zadania. Przeanalizować sieci kontaktów
społecznych.
Materiały potrzebne:
Książka ćwiczeń ucznia, Podręcznik instruktora, komputer z dostępem do Internetu, odpowiednie
materiały informacyjne oraz analiza przypadków, flip chart oraz długopisy, papier A4.
Ocena lekcji – co poszło dobrze, czego się nauczyłeś i jakie podjąłeś działania

B

Przedsiębiorczy ludzie
Przedsiębiorczość i TY

Plan zajęć 1
Czas

Wynik
Przedstawienie rozdziału.

0-15

1.1 Definicja słowa
“przedsiębiorczość”
1.2 Definicja słowa
“przedsiębiorca”
1.3 Najważniejsze
15-45 umiejętności i cechy ludzi
przedsiębiorczych i
właścicieli firm

2.1 Wskazanie osób
przedsiębiorczych w
lokalnym środowisku.
2.2 Opis, czym zajmuje się
osoba przedsiębiorcza.
45-60 2.3 Wskazanie właściciela
firmy w najbliższej okolicy.
2.4 Opis, czym się zajmuje.
2.5 Cechy i umiejętności
tych osób.

Czynności instruktora
Podaj potrzebną literaturę, przejdź
przez instrukcje a następnie omów
wprowadzenie do
przedsiębiorczości. Omów
przewidziane rezultaty nauczania
dla tego rozdziału. Wyjaśnij, że
książka ćwiczeń jest dowodem na
zdobyte kwalifikacje, więc dobrze,
aby robili wstępne notatki zanim
przepiszą je do swoich książek.
Przedstaw definicję
przedsiębiorczości, przedsiębiorcy,
poproś słuchaczy, aby znaleźli ich
definicję w słownikach lub w
Internecie.
Omów z grupą umiejętności i cechy
odnoszących sukcesy
biznesmenów- podaj przykłady w
postaci znanych przedsiębiorców
np. Richard Branson, poproś, aby
wskazali właścicieli firm wśród
rodziny/przyjaciół i opisali ich cechy.
Poproś słuchaczy, aby
kontynuowali zbieranie danych
indywidualnie i notowali wyniki w
książce ćwiczeń.

Przeprowadź analizę lokalnych
przedsiębiorstw i właścicieli firm.
Przedstaw koncepcję nastawienia
oraz
znaczenie
przedsiębiorczości
jak
i
zatrudnialności.

NCFE P1 Analiza cech
przedsiębiorczości R01

Czynności
słuchacza
Uzupełnij activity
pierwszą stronę
książki ćwiczeń.
Słuchaj i zadawaj
pytania tam gdzie
jest to na miejscu.

Przeanalizuj hasła
przedsiębiorczość i
przedsiębiorca.
Bierz udział w
dyskusji grupowej.
Podaj przykłady
przedsiębiorczyc
h ludzi wśród
znajomych/
rodziny. Uzupełnij
ćwiczenia.
Dokończ analizę.

Odpowiednie nastawienie
NCFE P1 Umiejętności
związane z szansą na
zatrudnienie R 01

Plan zajęć 2

C

Czas 2 godziny

Cele tego spotkania:
Zrozumienie jak odpowiednie nastawienie może poprawić szanse na zatrudnienie poprzez skupienie się na
kluczowych cechach poszukiwanych przez pracodawców.

Cele kształcenia:
Wszyscy uczniowie będą:
1) Rozumieć jak nastawienie zwiększy szanse na zatrudnienie
2) Znać najważniejsze terminy związane z odpowiednim nastawieniem
3) Określać kluczowe cechy, jakich oczekują pracodawcy
4) Określać czy ich nastawienie spełnia oczekiwania pracodawców
5) Odkrywać lokalne organizacje i role, w których ich sposób myślenia zyska uznanie

Równość i różnorodność:
Uczniowie zbadają organizacje, które mogą być związane z ich otoczeniem, pochodzeniem etnicznym i regionalną
gospodarką. Samodzielne badanie pozwala osiągnąć lepsze wyniki.

Bezpieczeństwo:
Uczestnicy powinni być nadzorowani w trakcie korzystania z Internetu.

Możliwości do rozwoju umiejętności (kluczowe/dodatkowe umiejętności)
Wprowadzenie nowych terminów/słów (rozbudowanie słownika)

Możliwości oceny i metodologia (włączenie prac domowych/pracy indywidualnej jeśli to konieczne).
Sumatywna ocena osiągniecia celów kształcenia
1) Portfolio uczestnika.
Formatywna
2) Odpowiadanie na pytania, aktywny udział w dyskusjach, prowadzenie badań.

Dalsza nauka/praca domowa: Dokończyć wszystkie zadania w ćwiczeniach.
.

Lesson evaluation – what went well, lessons learned and actions

Materiały potrzebne:

Książka ćwiczeń, podręcznik instruktora, komputer z dostępem do Internetu, ulotka i prezentacja dotycząca
nastawienia, flip chart oraz długopisy, papier A4.

Ocena lekcji – co poszło dobrze, czego się nauczyłeś i jakie podjąłeś działania

C
Czas

Badając nastawienie
Plan zajęć 2

NCFE P1 Umiejętności
związane z szansą na
zatrudnienie R 01

Wynik
Przedstawienie
rozdziału.

0-15

1.1 Umiejętność
wskazania cech
odpowiedniego
15-45 nastawienia, które są
atrakcyjne dla
pracodawców.

Czynności instruktora
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
rozdaj ćwiczenia i zapoznaj
słuchaczy ze wstępem. Omów
przewidziane rezultaty nauczania
dla tego rozdziału. Poucz, że
książka jest dowodem osiągniętych
kwalifikacji, więc dobrze, aby robili
wstępne notatki zanim przepiszą je
do swoich książek.
Przedstaw informacje za pomocą
odpowiednich materiałów audiowizualnych.

Czynności słuchacza
Przeczytaj rozdział i
przedyskutuj znaczenie
odpowiedniego sposobu
myślenia.

Obejrzyj prezentację, rób
notatki, zadawaj pytania.

Zachęć grupę do współpracy i
zadawaj pytania w trakcie
prezentacji.

1.2 Zbadanie, jakie
umiejętności już
posiadają.

Podziel grupę na zespoły dwu lub
Uzupełnij odpowiednią
trzyosobowe. Poproś o wskazanie
część w ćwiczeniach.
cech właściwego nastawienia u
siebie oraz innych. Zachęć do
korzystania z VLE. Zapisz dane na
tablicy lub flip charcie i przedyskutuj.

1.3 Wskazanie,
dlaczego uczciwość,
zaangażowanie,
elastyczność i
odpowiedzialność są
najważniejszymi
cechami dla
pracodawców.

Przedyskutuj główne cechy
wymagane przez pracodawców.

45-60

Uczciwość, zaangażowanie,
elastyczność oraz odpowiedzialność.
Zachęć grupę do używania VLE
i sprawdź ich przemyślenia, co
do tego ćwiczenia.

Wypełnij odpowiednie
ćwiczenia w książce.

Twoje nastawienie
Plan zajęć 2

NCFE P1 Umiejętności NCFE L1 Award in
związane z szansą na employability skills
unit 01
zatrudnienie R 01

Czas

Wynik
1.4 Przykłady, kiedy
uczestnicy bywają
uczciwi,
zaangażowani,
elastyczni oraz
60-85 odpowiedzialni.

C

Czynności instruktora
Czynności słuchacza
Wypełnij odpowiednie
Nauczyciel podaje przykłady sytuacji,
ćwiczenia w książce.
kiedy kluczowe dla odpowiedniego
nastawienia cechy są wykorzystywane
Przyłącz się do
np. Oddanie znalezionej rzeczy, chęć
dyskusji.
dokończenia rozpoczętych
zobowiązań, praca do późna oraz
odpowiedzialność za zadania.
Praca w grupie dla zidentyfikowania
przykładów z własnego życia.

1.5 Zarys jak własne
cechy wpływają na
nasze szanse na
zatrudnienie.

85110

110120

1.6
Wskazanie
działań mających na
celu
poprawę
naszego nastawienia.

Poproś grupę, aby zastanowiła się
jak indywidualne nastawienie może
wpływać na zatrudnialność. Zadawaj
bezpośrednie pytania, aby
wszystkich zaangażować.
Przedyskutuj z grupą planowanie
działań. Wprowadź zagadnienie
„rozwiązywania problemów” oraz
przedyskutuj jak może ono pomóc
pokonać przeszkody w osiągnieciu
odpowiedniego nastawienia jak i
inne bariery. Wprowadź ideę
potrzeb w zakresie umiejętności oraz
jej znaczenie dla przedsiębiorczości i
zatrudnialności.
Upewnij się, że wszystkie części
ćwiczeń są uzupełnione (jeśli nie
niech to będzie zadaniem
domowym). Zakończ zbierając
ukończone portfolia oraz tworząc
listę osób, które oddadzą je później.
Podsumuj kluczowe terminy i
osiągnięte cele.

Wypełnij odpowiednie
ćwiczenia w książce.

Sprawdź wszystkie
zadania, uzupełnij je i
oddaj do oceny
instruktorowi. Jeśli coś
kończysz w domu ustal
termin oddania pracy z
instruktorem.

D
Czas 1
godzina

Wszystko o umiejętnościach
NCFE P1 Umiejętności
związane z
przedsiębiorczością R1

C

Plan zajęć 3

Cel tego spotkania:

Identyfikacja umiejętności i cech osobistych oraz umieszczenie ich w szerszym kontekście w odniesieniu do
zatrudnialności i przedsiębiorczości.

Cele kształcenia:
Wszyscy uczniowie będą:
1) Badać własne umiejętności i cechy z zakresu przedsiębiorczości oraz cechy rówieśników
2) Określać jak poprawić szanse na zatrudnienie oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości
Niektórzy studenci będą rozwijać swoje umiejętności w zakresie:
3) Wykorzystywania umiejętności do pomocy innym; określania umiejętności i cech innych. Pomocy innym w
analizach.

Równość i różnorodność:
Uczestnicy szkolenia mogą rozpoznać problemy związane z ich własnym pochodzeniem, etnicznością i regionalną
gospodarką. Instruktor może zapewnić wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań lub obszarów dalszego wsparcia.

Bezpieczeństwo:
Uczestnicy powinni być nadzorowani w trakcie korzystania z Internetu.

Możliwości do rozwoju umiejętności (kluczowe/dodatkowe umiejętności)
Wprowadzenie nowych terminów/słów (rozbudowanie słownika)

Możliwości oceny i metodologia (włączenie prac domowych/pracy indywidualnej jeśli to konieczne).
Sumatywna ocena osiągniecia celów kształcenia
1) Portfolio uczestnika.
Formatywna
2) Odpowiadanie na pytania, aktywny udział w dyskusjach, szerszy kontekst analizy.
Dalsza nauka/praca domowa: Dokończyć wszystkie zadania w ćwiczeniach.

Materiały potrzebne:

Książka ćwiczeń ucznia, Podręcznik instruktora, odpowiednie materiały informacyjne oraz analiza przypadków

Ocena lekcji – co poszło dobrze, czego się nauczyłeś i jakie podjąłeś działania

Twoje potrzeby w zakresie umiejętności
tności

NCFE P1 Badanie
umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości R01

Czas
60110

Plan zajęć 3

Wynik
3.1 Audyt własnych
cech umiejętności z
zakresu
przedsiębiorczości

Czynności instruktora
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś rozdaj
ćwiczenia i zapoznaj słuchaczy ze
wstępem. Omów przewidziane rezultaty
nauczania dla tego rozdziału.

3.2 Określenie
umiejętności i cech z
zakresu
przedsiębiorczości u
rówieśników.

Poucz, że książka jest dowodem
osiągniętych kwalifikacji, więc dobrze, aby
robili wstępne notatki zanim przepiszą je
do swoich książek.

3.3 Zarys sytuacji,
kiedy w przeszłości
wykorzystywaliśmy
własne umiejętności
z tego zakresu.
3.4 Wskazanie
własnych cech lub
umiejętności, które
należy poprawić lub
rozwinąć.

D

Czynności słuchacza
Wypełnij odpowiednie
ćwiczenia w książce.
Przyłącz się do
dyskusji.

Dyskusja w grupie z uczniami
wspierającymi się nawzajem w
identyfikacji własnych umiejętności oraz
cech.

Zachęcaj do wzajemnego wsparcia w
celu identyfikacji mocnych stron innych.

To spotkanie ma na celu zwiększenie
poziomu pewności siebie wśród uczniów,
dlatego ważne jest podkreślenie, że
pozytywne komentarze szczególnie się do
3.5 Przykłady jak
można te poprawki lub tego przyczyniają.
rozwój wprowadzić.
Poproś uczniów, aby zidentyfikowali
sposoby jak samodzielnie zwiększać
szanse na zatrudnienie oraz umiejętności
w zakresie przedsiębiorczości..
Wprowadź pojęcie sieci oraz budowania
sieci kontaktów wśród słuchaczy.
110120

Podsumowanie i
zakończenie
spotkania.

Sprawdź wszystkie
Zapytaj, jakiej sieci są elementem zadania, uzupełnij je i
wliczając w to rodzinę, przyjaciół, pracę oddaj do oceny
oraz inne grupy.
instruktorowi. Jeśli
coś kończysz w domu
Podsumuj efekty kształcenia. Uzupełnił
ustal termin oddania
wszystkie rubryki w ćwiczeniach.
pracy z instruktorem.

E

Czas:
2 godziny

Myśleć kreatywnie
Plan zajęć 4

NCFE P1 Myślenie
kreatywne R12

Cel tego spotkania:
Poznanie czym jest twórcze myślenie i korzystanie z narzędzi aby tworzyć kreatywnie. Uświadomienie sobie
kiedy należy być kreatywnym w środowisku pracy/biznesie.

Cele kształcenia:
Wszyscy uczniowie będą:
1)
2)
3)
4)
5)

Poznawać koncepcję kreatywnego myślenia.
Określać jak ludzie tworzą plany i pomysły.
Analizować kreatywne myślenie w szerszym zakresie zatrudnienia, przedsiębiorczości i decyzji grupowych.
Badać sytuacje, kiedy kreatywne myślenie może być niewłaściwe.
Wykorzystywać badania, analizy i dyskusje do dalszego rozwoju myślenia kreatywnego.

Równość i różnorodność:
Uczestnicy szkolenia mogą rozpoznać problemy związane z ich własnym pochodzeniem, etnicznością i
regionalną gospodarką. Instruktor może zapewnić wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań lub dalszego wsparcia.

Bezpieczeństwo:
Uczestnicy powinni być nadzorowani w trakcie korzystania z Internetu.

Możliwości do rozwoju umiejętności (kluczowe/dodatkowe umiejętności)
Wprowadzenie nowych terminów/słów (rozbudowanie słownika)

Możliwości oceny i metodologia (włączenie prac domowych/pracy indywidualnej jeśli to konieczne).
Sumatywna ocena osiągniecia celów kształcenia
1) Portfolio uczestnika.
Formatywna
2) Odpowiadanie na pytania, aktywny udział w dyskusjach, szerszy kontekst analizy.
Dalsza nauka/praca domowa: Dokończyć wszystkie zadania w ćwiczeniach.

Materiały potrzebne:

Książka ćwiczeń ucznia, Podręcznik instruktora, odpowiednie materiały informacyjne oraz analiza przypadków,
flip chart oraz długopisy, papier A4.

Ocena lekcji – co poszło dobrze, czego się nauczyłeś i jakie podjąłeś działania

Pomysły
NCFE P1 Myślenie
kreatywne R12

Czas

Wyniki

Czynności instruktora

Czynności słuchacza

Przedstawienie
rozdziału.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś rozdaj
ćwiczenia i zapoznaj słuchaczy ze
wstępem. Omów rezultaty nauczania
dla tego rozdziału. Poucz, że książka
jest dowodem osiągniętych kwalifikacji,
więc dobrze, aby robili wstępne notatki
zanim przepiszą je do swoich książek.

Słuchaj i zadawaj
pytania.

1.1 Określanie, co kryje
się pod pojęciem
kreatywnego myślenia.

Ułatw dyskusję o byciu kreatywnym i
kreatywnych pomysłach. Podkreśl jak
ważne jest akceptowanie wszystkich
pomysłów i nie odrzucanie ich od razu.
Wspomnij o znaczeniu poufności i
zachęcaj do podzielenia się pomysłami
z grupą. Zapytaj słuchaczy, dlaczego
kreatywność jest czymś pozytywnym w
pracy i biznesie. Rozwija firmę?
Oszczędza pieniądze? To nowy sposób
pracy? Rozmawiaj o zdrowiu i
bezpieczeństwie w miejscu pracy/
równości i różnorodności i tym jak mogą
na nie wpływać kreatywne pomysły.
Przedyskutuj metody
wypracowywania kreatywnych
pomysłów: burza mózgów, mapy
myśli, tablice. Bądź otwarty na nowe
pomysły. Zadawaj pytania, aby mieć
pewność, że wszyscy zaangażują się
w dyskusję. Zachęcaj do
proponowania rozwiązań jednostki i
całą grupę. Zanotuj pomysły do
późniejszego wykorzystania.

0-15

15-45

1.2 Przykłady na
pozytywne podejście
do kreatywnego
myślenia w miejscu
pracy.
1.3 Przykłady na złe
zastosowanie
kreatywnego myślenia
w miejscu pracy.

45110

2.1 Lista 3 różnych
sposób jak rozbudzić
kreatywne myślenie i
wpaść na dobry
pomysł.
2.2 Użycie jednego z
tych sposobów, aby
przedstawić kreatywne
rozwiązanie w miejscu
pracy.
Podsumowanie i
zakończenie
spotkania.

110120
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Podsumowanie efektów kształcenia.

Wypełnij odpowiednie
ćwiczenia w książce.
Bierz udział w dyskusji i
ćwiczeniach grupowych.

Bierz udział w dyskusji.

Pracuj w grupie, aby
wygenerować pomysły
wykorzystując wspominane
metody.

Sprawdź wszystkie zadania,
uzupełnij je i oddaj do oceny
instruktorowi. Jeśli coś
kończysz w domu ustal
termin oddania pracy z
instruktorem.

E

Myśleć kreatywnie
Arkusz pracy

Myślenie kreatywne to…
Sposób patrzenia na problemy i sytuacje z nowego punktu widzenia, który sugeruje niekonwencjonalne
rozwiązania (które na początku mogą wydawać się niepokojące). Myślenie kreatywne może być
stymulowane przez nieustrukturyzowany proces taki jak burza mózgów oraz przez ustrukturyzowany
proces jak myślenie lateralne.
Więcej informacji o myśleniu kreatywnym na platformie VLE na stronie projektu.

Umiejętności kreatywnego myślenia różnią się od umiejętności myślenia krytycznego. Wymagają o
wiele bardziej spokojnego, otwartego i zrelaksowanego podejścia. Mogą wymagać podejmowania
ryzyka. Umiejętności twórczego myślenia wymagają:
Szukania wielu możliwych odpowiedzi a nie tylko jednej.
Pozwolenia sobie na dzikie i szalone sugestie jak i te, które wydają się być sensowne.
Nie oceniania pomysłów w pierwszym etapie- traktowania wszystkich pomysłów, jako potencjalnych
źródeł czegoś użytecznego.
Pozwolenia sobie na gryzmoły, marzenie na jawie, zabawę teorią czy pomysłem.
Świadomości, że takie podejście obejmuje wiele wskazówek, które są niewykonalne i mogą brzmieć
głupio.
Popełniania błędów.
Wyciągania wniosków zarówno z tego, co się nie udało jak i tego, co nam wyszło.
W tej części możesz dowiedzieć się więcej o procesach i o tym, czego naprawdę dotyczy myślenie
kreatywne:

Stanu umysłu. Kreatywności i emocji. Technik kreatywnego myślenia.

Myśleć kreatywnie
Arkusz pracy
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Stan umysłu
Podstawą umiejętności kreatywnego myślenia jest w tym samym stopniu postawa i pewność siebie jak i
talent. Kreatywność jest często mniej uporządkowana, zorganizowana i przewidywalna. Jeśli tylko nie
szukasz “jednej” odpowiedzi to znajdziesz wiele propozycji, które nie są “odpowiednie”. To może być
trudne, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do metod analitycznych i logicznych. Może być również odbierane
jako „ryzykowne”, ponieważ mamy tu perspektywę popełnienia błędu lub nie odnalezienia odpowiedzi.
Kreatywność i emocje
Odpowiednie zarządzanie własnymi emocjami często jest potrzebne, aby utorować drogę kreatywnemu
myśleniu. Ważne, aby umieć sobie poradzić z ryzykiem, dezorientacją, nieporządkiem i poczuciem, że
nie robi się postępów wystarczająco szybko.
Techniki twórczego myślenia
Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o ilość technik twórczego myślenia. Niektóre z nich, od których można
zacząć to:
Burza mózgów gdzie na dużej kartce papieru spisuje się pomysły na dany temat: nie zmieniaj ich. Po
prostu je spisuj.
-Pobaw się pomysłem podczas spaceru.
-Narysuj lub namaluj teorię na papierze.
-Zadaj to samo pytanie przynajmniej dwadzieścia razy i za każdym razem daj na nie inną odpowiedź.
-Połącz cechy dwóch różnych pomysłów żeby zobaczyć czy da się utworzyć z nich kilka dodatkowych.
-Zmień przyzwyczajenia. Rób rzeczy w inny sposób. Wybierz inną drogę na uczelnię.
-Pozwól stymulować swój umysł nowymi bodźcami np. muzyką, której normalnie nie słuchasz.
-Bądź otwarty na nowe pomysły: szukaj rozwiązań i wykorzystaj je w pełni.
-Zadawaj pytania takie jak “co jeśli…?” Lub „zakładając…?”.
Łączenie umiejętności analitycznych z kreatywnością
Wiele ważnych przełomów naukowych i innowacji wyniknęło z:
-Skupienia się przez jakiś czas na podmiocie w sposób logiczno-analityczny, rozważania możliwych
rozwiązań.
-Marzenia na jawie lub rozproszenia umysłu, ale z zapisanym problemem “z tyłu głowy”.
-Odpowiedź pojawiała się często w snach i marzeniach, kiedy jej twórca nie starał się jej znaleźć. Jednak
samo bujanie w obłokach nic nam nie daje.
Prowadź książkę w której będziesz zapisywał pomysły
Natchnienie może przyjść w każdej chwili. Pomysły szybko uciekają. Miej przy sobie notatnik, w którym
będziesz mógł je od razu zanotować.

Twórcą tej treści jest Stella Cottrell, autorka podręcznika Critical Thinking Skills and The Study Skills Handbook.

E

Pomysły
Arkusz pracy

Generowanie
pomysłu
Kreatywność
Bycie kreatywnym jest bardzo ważne w tworzeniu nowych pomysłów jak ulepszać pewne rzeczy. Może to
dotyczyć rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, rozwoju firmy lub nawet ulepszania społeczności.
Niektórzy ludzie mają wiele pomysłów a niektórzy mają wiele świetnych pomysłów jak na przykład James
Dyson, który wymyślił odkurzacz bezworkowy. Niektórzy dzięki swoim pomysłom przyczynili się do uczynienia
swojej społeczności lepszym miejscem. Istnieje wiele małych przedsięwzięć, ale jedno, o którym mogliśmy
słyszeć to organizacja Barnardo założona przez Thomasa Barnardo w 1867. Założył on organizację
charytatywną, aby pomóc najbiedniejszym dzieciom w otrzymaniu podstawowego wykształcenia; jego
organizacja działa do dziś i dzięki innowacyjnym pomysłom konkuruje z innymi o wsparcie ze strony
społeczeństwa. Innym przykładem jak jedna osoba może pomóc dzięki swoim pomysłom jest Big Issue; więcej
informacji o nim na końcu tego arkusza.
Każdy ma jakiś pomysł ale niewielu się nim dzieli lub zabiera za jego wykonanie. Bądź pewny siebie i dyskutuj
o swoim pomyśle z innymi, sprawdź gdzie możesz uzyskać wsparcie.
Czym jest innowacja?
Innowacja to wdrożenie nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub procesu, które stanowią wartość dla
biznesu, rządu lub społeczeństwa. Zamień pomysł w działanie, daj pracować kreatywności i stwórz strategie
innowacyjności.
• Uaktywnij ponownie swoją twórczą iskrę
• Buduj potencjał kreatywności i innowacji na poziomie osobistym i wewnątrz organizacji
• Zidentyfikuj i wyeliminuj bariery innowacyjności
• Naucz się języka i budowy struktur potrzebnych do rozwoju i zarządzania kreatywnością oraz
innowacyjnością w twojej organizacji.
• Poznaj umiejętności wpływania i perswazji, aby przedstawiać swoje pomysły, zachęcać do nich innych i
przekształcać je w działanie.
• Rozwijaj strategiczne umiejętności myślenia projektowego.
• Przygotuj strategię realizacji.
Mieć pomysł- burza mózgów
Burza mózgów to sposób na zebranie grupy ludzi razem i wspólne generowanie pomysłów.
Powszechnie przyjmuje się, że zasady burzy mózgów, przynajmniej w początkowej jej fazie, to:
• Każdy ma głos
• Wszystkie pomysły są jednakowo cenione
• Nie wolno krytykować pomysłów innych ludzi

Pomysły
Arkusz pracy
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Powszechnie przyjmuje się też, że po wstępnym okresie otwartej burzy mózgów powinien nastąpić
moment oceny pomysłów, podczas którego zadaje się pytania i ocenia zebrane rozwiązania. Pozwala to
na wybór tych, które będą dogłębniej analizowane w przyszłości a o których należy zapomnieć.
Najlepszym pomysłem na znalezienie dobrego rozwiązania jest generowanie dużej liczby propozycji a
następnie wyeliminowanie niepraktycznych i nieodpowiednich pomysłów. Problem polega na tym, że nie
ma naukowo uzasadnionej liczby pomysłów potrzebnych do znalezienia tego jednego, ani nawet
gwarancji, że w ogóle go znajdziemy. Ważne jest, aby poświęcić burzy mózgów dużo czasu, oraz badać
pomysły nawet, gdy wydaje nam się, że znaleźliśmy ten odpowiedni: pierwszy rzadko jest najlepszy.
Mapa myśli
Mapa myśli wykorzystuje słowa połączone strzałkami i liniami, wiele osób wykorzystuje tą technikę do
planowania prezentacji lub robienia notatek podczas spotkań.
Schematy myślowe zaczynają się zazwyczaj od pojedynczego słowa umieszczanego w centrum, od
którego odchodzą linie do kolejnych pomysłów.
Zdjęcia lub tablica
Kolaże to bardziej graficzna wersja map myśli. Tworzymy obraz sytuacji, ale tym razem używamy
mniejszej ilości słów. Nie są one całkowicie zakazane, ale sposób myślenia będzie o wiele bardziej
kreatywny, jeśli skupimy się na zdjęciach. Zdjęcia zachęcają do używania kolorów i symboli,
wszystkiego, co pomoże ożyć naszej tablicy.
Magazyn Big Issue
Big Issue to gazeta założona przez Johna Birda oraz Gordona Roddicka we wrześniu 1991 i wydawana
jest na czterech kontynentach. Tworzona jest przez profesjonalnych dziennikarzy i sprzedawana na ulicy
przez osoby bezdomne. Big Issue jest jednym z wiodących brytyjskich przedsiębiorstw społecznych i
istnieje, aby zaoferować ludziom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością możliwość zarabiania
pieniędzy a przez to pomóc im wrócić do głównego nurtu społeczeństwa. Jest największą na świecie
gazetą rozpowszechnianą na ulicy.
Zainspirowana gazetą Street News sprzedawaną przez bezdomnych w Nowym Jorku Big Issue
założona została, jako odpowiedź na zwiększającą się liczbę bezdomnych w Londynie. Sklep Body
Shop zapewnił kapitał na start w wysokości $50,000. Magazyn pierwotnie wychodził, co miesiąc, ale od
czerwca 1993 wychodzi co tydzień. Przedsięwzięcie rozwija się nadal z oddziałami w Szkocji, Walii,
regionalnymi edycjami w północnej i południowo- zachodniej Anglii. Dodatkowe edycje wydawane są w
siedmiu lokalizacja za granicą.
W 1995 założono Fundację Big Issue, aby zapewnić dodatkowe wsparcie i porady dotyczące
znalezienia mieszkania, zdrowia, finansów osobistych oraz uzależnień.
W roku 2001 magazyn sprzedał się w niemal 300,000 kopii, pomiędzy 2007 i 2011, sprzedaż Big Issue spadła
z 167,000 do niecałych 125,000. Konkurencja między dostawcami również wzrosła w tym czasie. W styczniu
2012 wznowiono druk magazynu zwiększając nacisk na kampanię reklamową i dziennikarstwo polityczne.
Zatrudniono nowych publicystów w tym piłkarza Ligi Joeya Bartona, Rachel Johnson i Samira Ahmeda.
Wzrosła też cena.
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Czas: 2
godziny

Zabieramy się do pracy
NCFE P1 Umiejętności
w zakresie szans na
zatrudnienie R14

Plan zajęć 5

Cel tego spotkania:
Opracowanie w zespole odpowiedniego projektu, zbadanie, planowanie wdrożenia pomysłów oraz branie
aktywnego udziału w projekcie.

Cele kształcenia:
Wszyscy uczniowie będą:
- Opisywać projekt pokazując, że wiedzą o ograniczeniu czasowym i jego konkretnych celach.
- Wskazywać własną rolę w projekcie oraz to gdzie inni mogliby pomóc w jego rozwoju
- Wskazywać sieci kontaktów przydatne do ich projektu.
-Określać, w jaki sposób wezmą odpowiedzialność za zadania pokazując, że są w stanie wskazać gdzie szukać
pomocy.
- Określić jak realizują swój projekt i co mogliby poprawić.
Niektórzy studenci będą rozwijać swoje umiejętności w zakresie: wykorzystywania umiejętności do pomocy innym;
zostając elementem ich sieci kontaktów i zapewniając wsparcie.

Równość i różnorodność:
Uczestnicy szkolenia mogą rozpoznać problemy związane z ich własnym pochodzeniem, etnicznością i regionalną
gospodarką. Instruktor może zapewnić wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań lub dalszego wsparcia.

Możliwości do rozwoju umiejętności (kluczowe/dodatkowe umiejętności)
Wprowadzenie nowych terminów/słów (rozbudowanie słownika).

Bezpieczeństwo:
Uczestnicy powinni być nadzorowani w trakcie korzystania z Internetu.

Możliwości oceny i metodologia (włączenie prac domowych/pracy indywidualnej jeśli to konieczne).
Sumatywna ocena osiągniecia celów kształcenia
1) Portfolio uczestnika.
Formatywna
2) Odpowiadanie na pytania, aktywny udział w dyskusjach, szerszy kontekst analizy.
Dalsza nauka/praca domowa: Dokończyć wszystkie zadania w ćwiczeniach.

Materiały:

Książka ćwiczeń ucznia, Podręcznik instruktora, odpowiednie materiały informacyjne oraz analiza przypadków, flip
chart oraz długopisy, papier A4.

Ocena lekcji – co poszło dobrze, czego się nauczyłeś i jakie podjąłeś działania

Jaki jest plan?
Myślenie S.M.A.R.T
Plan zajęć 5
NCFE P1 Umiejętności
w zakresie szans na
zatrudnienie R14

Czas

Wynik
Przedstawienie
rozdziału.

0-15

Czynności instruktora

Czynności słuchacza

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
rozdaj ćwiczenia i zapoznaj
słuchaczy ze wstępem. Omów
rezultaty nauczania dla tego
rozdziału. Poucz, że książka jest
dowodem osiągniętych kwalifikacji,
więc dobrze, aby robili wstępne
notatki zanim przepiszą je do
swoich książek

Słuchaj i zadawaj
pytania.

F
G

1.1 Prosta definicja
tego, czym jest
projekt, oraz
15-45 zrozumienie, iż ma on
ograniczenia czasowe
i konkretne założenia.

Wprowadź definicję projektuWspółpracuj z
przeanalizuj rozdział F. Podkreśl, że instruktorem podczas
pomysły mają dwa aspekty- cele i
pracy nad ćwiczeniami.
bariery w ich realizacji.

2.1 Definiowanie
różnych ról
45-60 przyjmowanych w
projekcie.

Zasugeruj, że projektem grupy jest Włącz się w dyskusję
zaplanowanie działań mających na grupową.
celu realizację pomysłu.

2.2 Definiowanie
własnej roli w
projekcie.

Wyjaśnij, czym jest projekt i jaki ma
związek z rozwojem własnej firmy.

Przedyskutuj z grupą cele
SMART oraz korzyści z
wykorzystania planu działań.

Uzupełnij odpowiednie
ćwiczenia.

Uzupełnij odpowiednie
ćwiczenia.
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O pracy zespołowej
Organizacja pracy w zespole

Mocne strony zespołu
NCFE P1 Umiejętności
w zakresie szans na
zatrudnienie R14
Czas

Plan zajęć 5

Czynności instruktora

Czynności słuchacza

Omów
role
w
projekcie.
Wykorzystaj na wzór przykłady
uczestników.

Włącz się w dyskusję
grupową .

3.3 Umiejętność
szukania pomocy u
odpowiedniej osoby.

Przypomnij pojęcie sieci oraz
współpracy miedzy
uczestnikami.

Uzupełnij odpowiednie
ćwiczenia.

3.4 Ocena wykonania
powierzonych
obowiązków i
wskazanie gdzie
mogliby coś poprawić.

Poproś grupę, aby myślała o
sieci w kontekście projektów i
pracy w grupie, zbadaj sieci,
których są częścią wliczając w
to rodzinę, przyjaciół pracę i
inne grupy.

Wyniki
3.1 Obowiązki w
ramach projektu.

60-85 3.2 Ukończenie zadań
w ramach prostych
Pomóż uczniom zidentyfikować
Uzupełnij odpowiednie
prac w projekcie.
istniejące role w biznesie np.
ćwiczenia.
wsparcie
administracyjne,
księgowy itp.

85110

110120

Podsumowanie i
zakończenie
spotkania.

Wesprzyj w refleksji nad
własnymi osiągnięciami.
formance.
Podsumuj i zakończ spotkanie.

Sprawdź wszystkie zadania,
uzupełnij je i oddaj do oceny
instruktorowi. Jeśli coś
kończysz w domu ustal termin
oddania pracy z instruktorem.

O pracy zespołowej
Arkusz pracy

H

Udział w projekcie
Jeśli planujesz działania, aby osiągnąć cel to bierzesz udział w projekcie. Proces planowania jest
skuteczniejszy, jeśli jest dobrze zarządzany, działania rozplanowane są w czasie. Książka ćwiczeń
zawiera strony, które ci w tym pomogą.
Pomysł może być początkiem czegoś fantastycznego, ale aby wykorzystać jego potencjał musisz
planować. Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić to zaplanować przebieg działań, następnie będziesz musiał
znaleźć wsparcie, aby doprowadzić te działania do końca
Sieci kontaktów
Sieci kontaktów to osoby, które znasz, rodzina i przyjaciele, koledzy z pracy, każda grupa, której jesteś
częścią. Budowanie sieci kontaktów to szukanie ludzi, którzy mogliby stać się jej częścią. To mogą być
mentorzy, właściciele firm, nowe grupy itp. Znajomość z tymi osobami może być dla ciebie korzystna, jeśli
będziesz potrzebował wsparcia lub porady a propo jakiegoś pomysłu. Pamiętaj, że poznanie jednej nowej
osoby to znajomość z dodatkową liczbą osób- jej kontaktami.
Własne społeczne sieci kontaktów
• Rodzina
• Przyjaciele
• Koledzy z pracy- byli i obecni
• Kontakty on-line – facebook, linkedin, Instagram itp.
Jak łączą się ze sobą? Sieci projektowe
Czy twoje społeczne sieci kontaktów pasują do projektowych?
Czego potrzebuje twój projekt, gdzie to znajdziesz? Czy musisz rozszerzyć swoje kontakty?
W celu utworzenia nowych relacji będziesz musiał się skutecznie komunikować czy to osobiście czy to
przez Internet, aby jak najwięcej skorzystać z tych realnych/wirtualnych spotkań czy korespondencji.
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Czas:
2 godziny

Rozwiązywanie problemów
NCFE P1 Umiejętności
w zakresie szans na
zatrudnienie R11

Plan zajęć 6

Cel tego spotkania:
Zrozumieć problemy w miejscu pracy, rozwinąć u uczestników zdolności rozwiązywania problemów i wykorzystania
ich w pracy lub przedsiębiorczości.

Cele kształcenia:
Wszyscy uczniowie będą:
- Rozumieć różnorodne problem, jakie mogą napotkać w miejscu pracy
- Rozumieć jak można rozwiązać problemy
-Wiedzieć jak rozpoznać możliwe rozwiązania konkretnego problemu
Niektórzy studenci będą rozwijać swoje umiejętności w zakresie: porównywania rozwiązywania problemów w
miejscu pracy do problemów, jakie napotykają w życiu codziennym.

Równość i różnorodność:
Uczestnicy szkolenia mogą rozpoznać problemy związane z ich własnym pochodzeniem, etnicznością i regionalną
gospodarką. Instruktor może zapewnić wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań lub dalszego wsparcia.

Bezpieczeństwo:
Uczestnicy powinni być nadzorowani w trakcie korzystania z Internetu.

Możliwości do rozwoju umiejętności (kluczowe/dodatkowe umiejętności)
Wprowadzenie nowych terminów/słów (rozbudowanie słownika).)
Możliwości oceny i metodologia (włączenie prac domowych/pracy indywidualnej jeśli to konieczne).
Sumatywna ocena osiągniecia celów kształcenia
1) Portfolio uczestnika.
Formatywna
2) Odpowiadanie na pytania, aktywny udział w dyskusjach, szerszy kontekst analizy.
Dalsza nauka/praca domowa: Dokończyć wszystkie zadania w ćwiczeniach.

Materiały:

Książka ćwiczeń ucznia, Podręcznik instruktora, odpowiednie materiały informacyjne oraz analiza przypadków, flip
chart oraz długopisy, papier A4.

Ocena lekcji – co poszło dobrze, czego się nauczyłeś i jakie podjąłeś działania

Rozpracowywanie
Dylemat Mo
Plan zajęć 6
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NCFE P1 Umiejętności
w zakresie szans na
zatrudnienie R14

Czas

Wynik
Przedstawienie
rozdziału.

Czynności instruktora
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
rozdaj ćwiczenia i zapoznaj
słuchaczy ze wstępem. Omów
rezultaty nauczania dla tego
rozdziału. Poucz, że książka jest
dowodem osiągniętych kwalifikacji,
więc dobrze, aby robili wstępne
notatki zanim przepiszą je do
swoich książek

Czynności słuchacza
Słuchaj i zadawaj
pytania.

1.1 Wskazanie
różnych rodzajów
problemów, jakie
można napotkać w
pracy odnoszące się
do:

Przedstaw definicję problem- zob.
ćwiczenia. Podkreśl, że pomysły
mają dwa aspekty- cele i bariery w
ich realizacji. Przedyskutuj z grupą,
jakie problemy można napotkać w
pracy. Poproś, aby każdy podał
przykłady własnych doświadczeń w
pracy. Przy pomocy książki
ćwiczeń pokaż różne rodzaje
problemów, jakie możemy spotkać
związane z ludźmi, zadaniami i
zasobami. Przypomnij grupie, że
umiejętność rozwiązywania
problemów przydaje się w
codziennym życiu.
Przedstaw grupie przypadek
dylematu Mo.

Słuchaj instruktora, czytaj
notatki w ćwiczeniach.

0-15

15-45

•

Ludzi

•

Zadań

•

Zasobów

2.1 Sposoby jak
wpaść na
45-60 rozwiązanie prostego
Przedyskutuj problemy z grupą.
problemu.
Pomóż wypełnić ćwiczenia.

Włącz się w dyskusję.

Wypełnij arkusz pracy
dotyczący ludzi, zadań i
zasobów.

Włącz się do dyskusji o
analizowanym przypadku.

I

Pomysły
Arkusz pracy

Wprowadzenie do rozwiązywania problemów
Umiejętność rozwiązywania problemów to zdolność, którą można udoskonalać, ale każdy z nas ją posiada i
każdy z nas używa jej w życiu codziennym. Uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów to coś innego niż
samo ich rozwiązywanie i może wprowadzać zamieszanie. Potrzeba jasnego zdefiniowania celu zadania
wymagana w tym procesie jest wystarczająca i niezależna od innych czynników. Zastosowanie prostych
strategii i innych zdolności takich jak ta do refleksji czy myślenia kreatywnego może wspomóc proces
rozwiązywania problemów. Jak tylko skorzystasz z tego prostego przewodnika i spróbujesz tych strategii
rozwiązywania problemów, zyskasz pewność siebie i będziesz w stanie rozwiązać skutecznie każdy problem.
Dobra wiadomość jest taka, że już posiadasz doskonałe umiejętności rozwiazywania problemów, po prostu
jeszcze nie wiesz jak dobry w tym jesteś. Według teorii skutecznego rozwiązywania problemów należy
wykorzystywać doświadczenia z przeszłości. Rozwiązujemy problemy nawet nie wiedząc, że używamy tej
umiejętności. Za każdym razem, gdy rozwiązujemy problem magazynujemy wiedzę, którą można później
zastosować. Rozwiązywanie problemów wymaga podążania logiczną ścieżką, niech twoja podróż się
rozpocznie i pamiętaj, aby korzystać z nowoodkrytej umiejętności przy każdej nadarzającej się okazji.
Najprostsza strategia to:
• Określenie problemu
• Analiza problemu
• Wskazanie wielu rozwiązań
• Wybór rozwiązania
• Zastosowanie rozwiązania
• Uzasadnienie rozwiązania
• Refleksja dotycząca rezultatów

Można to jeszcze uprościć:
• Co jest problemem?
• Wymyśl rozwiązania
• Wypróbuj najlepszy pomysł
• Zadziałało? Nie? Wypróbuj następny najlepszy pomysł. Dobra robota.

Rozwiązywanie problemów
Arkusz pracy
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Pytania i podstawowe zasady przed wdrożeniem strategii
Czy wszystkie problemy można rozwiązać?
Tak, Tak i Tak
Wszystkie problem można rozwiązać, jest to ważny punkt, który należy podkreślić, naprawdę można
rozwiązać każdy problem, ale brak zasobów i prawa fizyki mogą sprawić, że rozwiązanie jest
niewykonalne. Czasami rozwiązanie może być trudne do zastosowania, trzymaj się logiki i uczciwości, gdy
zastanawiasz się nad wynikami swoich badań.
Pierwsza zasada rozwiązywania problemów
Zrozumienie istoty problemu jest kluczowym czynnikiem dla rozwiązywania wszelkich problemów. Jeśli w
pełni nie zrozumiesz, co chcesz osiągnąć, cały proces jest zagrożony niepowodzeniem. Głównym
zadaniem moderatora jest pomoc uczestnikom w identyfikacji problemu poprzez podpowiedzi, ale nie
sama pomoc w rozwiązywaniu problemu.
Co zrobić, jeśli problem jest zbyt skomplikowany, aby go w pełni zrozumieć?
Niektóre problemy są zbyt trudne do zrozumienia, można to zmienić rozbierając je na element pierwsze.
Poszukaj tych części, które rozumiesz, podziel problem na mniejsze fragmenty. Gdy to zrobisz rozwiąż ten
fragment, który rozumiesz i przejdź do następnego i tak do końca.
Czy potrzebuję jakiejś konkretnej wiedzy do rozwiązywania problemów?
Nie.
Jedną z kluczowych cech tego procesu jest to, że wykorzystujesz przeszłe doświadczenia. Masz pewną
strategię do szukania odpowiedzi, bądź pewny siebie i działaj zgodnie z logiką a znajdziesz rozwiązanie.
Czy potrzebuję tylko jednego rozwiązania żeby rozwiązać problem?
Tak i Nie!
Chociaż czasami istnieje tylko jedno rozwiązanie problemu, zawsze staraj się znaleźć ich więcej. Zasoby
potrzebne do rozwikłania problemu mogą sprawić, że rozwiązanie jest niewykonalne; zawsze staraj się
pokazać wiele pomysłów, najlepsza droga może zostać wybrana później.
Czy można rozwiązać problem za pomocą przeczuć a nie logicznych pomysłów?
Niektórzy ludzie, gdy rozwiązują problemy używają zwrotów “przeczucie” lub “po prostu wiedziałem, że tak
będzie”. To wewnętrzne uczucie jest ważnym czynnikiem przy rozwiązywaniu problemów, ale należy
podchodzić do niego ostrożnie. Każdy będzie to czuł i mogą to być dobre przeczucia, ale zawsze staraj
się skonfrontować spontaniczne reakcje z logicznym sposobem myślenia.
Nic nie rozumiem!
Zagubienie może wpłynąć na zły wybór. Uczucie dezorientacji może być uznane za naturalną część
procesu rozwiązywania problemu. Nie masz odpowiedzi na wszystkie pytania, dlaczego nie możesz czuć
się zagubiony? Staraj się unikać tego uczucia, ponieważ może ono spowolnić proces i skierować cię na
złą drogę. Przerwij działanie i zastanów się, dlaczego tak się czujesz. Wróć do momentu, gdy pojawiło się
to uczucie, czy potrzebujesz więcej informacji? Więcej zasobów? Gdy uczucie zagubienia zniknie wróć na
drogę logicznych rozumowań.
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Czy uczę się rozwiązując problem?
Nie i Tak!
Zależy to od zadania. Jeśli jest to czyste rozwiązywanie problemu niczego nie uczysz się w trakcie tej
czynności. Jeśli problem wymaga rozwiązania, uczenie się spowolniłoby proces i mogło wpłynąć na
logiczne myślenie dodając dodatkowej pracy, uczenie się nastąpi po zakończeniu procesu. Podążasz
drogą logiki i wymaga to czystego umysłu. Jeśli zadanie wymaga od ciebie nauki, zapewnij sobie
dodatkowy czas na proces refleksji podczas podążania tą ścieżką. Podczas poznawania tych technik
rozwiązywania problemu zatrzymaj się i zastanów nad tym, czego już się nauczyłeś, a następnie powróć
do realizacji zadania.
Strategia rozwiązywania problemu
Zidentyfikuj problem
Problem i jego możliwe przyczyny musza zostać wymienione zanim zakończy się jakiekolwiek analizy.
Wykorzystaj każdą możliwą opcję zebrania wymaganych informacji.
Wymień wszystkie opcje
1 ………………
2 ………………
Przeanalizuj problem
Wykorzystaj zamkniętą pętlę refleksji z zestawu technik
Wykorzystaj własne doświadczenia
Wykorzystaj zebrane informacje
Zapisz swoje ustalenia
Wymień bariery
Znajdź wiele rozwiązań
Wymień każde z rozwiązań
Wybierz rozwiązanie
Wymień powody swojego wyboru
Wdróż rozwiązanie
Oceń rozwiązanie
Czy twój pomysł zadziałał?
Jeśli twój pomysł wpłynął pozytywnie na rozwiązanie, gratulujemy, ale podróż jeszcze się nie skończyła,
nadal istnieje kilka punktów do rozważenia.
Jeśli rozwiązałeś problem, to czy on może się znów pojawić?
Niektóre rozwiązania działają jedynie przez chwilę, problemy mogą być wywoływane przez łańcuch
zdarzeń. Upewnij się, że on się nie powtórzy, przyjrzyj się każdej zmiennej.
Zastanów się nad wynikami
Umożliwia to proces uczenia się.

Co znajduje się na twojej drodze?

Szukanie odpowiedzi
Plan zajęć 6
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NCFE P1 Umiejętności
NCFE L1 Award in
w zakresie szans na
Employability skills
zatrudnienie R11
Unit 14

Czas

Wynik

3.1 Pokazanie
wykorzystania
odpowiednich metod
przy rozwiązywaniu
60-85 problemu.

85110

3.2 Decydowanie,
które rozwiązanie
najlepiej
odzwierciedla
najlepszą metodę,
podając po jednym
przykładzie
uzasadnienia.

Czynności instruktora

Czynności słuchacza

Poproś o analizę problemów, jakie
stoją na drodze słuchaczy i o
uzupełnienie ćwiczeń. Pozwoli im to
prowadzić zapis swoich myśli o
problemie i sposobie jego
rozwiązania.

Uzupełnij odpowiednie
ćwiczenia.

Wykorzystując flip chart i wykres
radarowy zidentyfikuj cel, jaki chcą
osiągnąć. Następnie wskaż bariery,
które powstrzymują ich przed
osiągnięciem celu w pracy i/lub
biznesie.

Wypełnij własny schemat,
wskaż problem i bariery,
a także możliwe
rozwiązania.

Poproś, aby uczniowie wypełnili
wykres radarowy dotyczący ich
indywidualnego problemu i
podkreślili przewidywane bariery.
Podsumuj cele kształcenia.
Upewnij się, że wszystko jest
uzupełnione.

110120

Podsumuj
szkolenie
odsyłając
uczestników do wypełnienia części
K- zarówno dotyczącej zatrudnienia
jak i własnej firmy- oraz rozdaj
wszystkim kwestionariusz oceny
warsztatu.
Wprowadź szablon biznes planu
(część L) dla tych, którzy chcą
otworzyć własną firmę.

Podziel się problemem z
grupą, aby uzyskać
wsparcie.

Uzupełnij część K w
ćwiczeniach.

Wypełnij
kwestionariusz oceny
warsztatu.

Przedyskutuj z grupą i
instruktorem budowę
formularza biznes planu.

K

Kwestionariusz oceny warsztatu
Dziękujemy za wyrażenie zgody na udział w projekcie ELIEMENTAL.

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Uważne zapoznanie się z każdym z pytań i zaznaczenie
odpowiedzi, która najlepiej odzwierciedla Państwa poglądy. Należy pamiętać, że nie ma dobrych i złych
odpowiedzi, interesuje nas jedynie Państwa opinia na temat przedsiębiorczości. Wszystkie odpowiedzi są
anonimowe i poufne, będą używane jedynie do celów analizy statystycznej oraz sprawozdawczości z
przebiegu projektu ELIEMENTAL a także w wynikających z tego publikacjach naukowych.

A. METRYCZKA
Imię:______________________________________________________________________________
Wiek: _____ lat

Płeć: Mężczyzna □Kobieta □

Pochodzenie etniczne: Białe □ Azjatyckie □ Czarne □

Kraj pochodzenia: Polska □ Inny:____________________ (jaki?)
Wykształcenie: (Proszę zaznaczyć najwyższy poziom posiadanego wykształcenia).
□ Podstawowe
□ Średnie
□ Zawodowe (także I stopnia)
□ Wyższe (np. II stopnia, doktorat, podyplomowe)
B. REFLEKSJE NA TEMAT UDZIAŁU W WARSZTATCH
W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami

Zdecydow
anie się
nie
zgadzam

Nie
zgadza
m się

Ani
tak,
ani nie

Zgadza
m się

1. Cele warsztatu były jasno określone
2. Zachęcano do udziału i współpracy
3. Warsztat był ważny z punktu widzenia moich celów
zawodowych.
4. Doświadczenia nabyte w trakcie warsztatu będą przydatne jeśli
zdecyduję się otworzyć własną firmę czy pracować na własny
rachunek
5. Czas przeznaczony na warsztat był wystarczający.
6. Osoba prowadząca warsztat, była dobrze przygotowana
7. Treść warsztatu była dobrze zorganizowana i zrozumiała
8. Wykorzystane materiały okazały się być przydatne

Pozytywne aspekty warsztatów, które może Pan/i skomentować:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Negatywne aspekty warsztatów, które może Pan/i skomentować:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Zdecydo
wanie
się
zgadzam

Kwestionariusz oceny warsztatu

K

C. NASTAWIENIE WOBEC I ZAMIARY ZWIĄZANE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
Proszę wskazać, w jakim stopniu będzie Pan/i w stanie skutecznie wykonać poniższe zadania:

Całkowicie
Umiarkowanie Całkowicie
nieskutecznie
skutecznie
skutecznie
0
1
2
3
4
5
6
Określenie pomysłu na biznes oraz nowej strategii biznesowej
Kontrolowanie procesu tworzenia nowego przedsiębiorstwa
Negocjowanie i utrzymywanie korzystnych relacji z potencjalnymi
inwestorami i bankami
Rozpoznanie szans na rynku dla nowych produktów i / lub usług
Budowanie relacji z ważnymi ludźmi z punktu widzenia pozyskiwania
kapitału na nowe przedsięwzięcie.
Stworzenie i uruchomienie nowego przedsięwzięcia
Proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami:
W ogóle
0
1

2

Średnio
3 4

W pełni
5
6

Jest bardzo prawdopodobne, że otworzę firmę w ciągu najbliższych 12 miesięcy
Gotowy/a jestem zrobić wszystko, aby zostać przedsiębiorcą
Mam duże wątpliwości czy uda mi się otworzyć firmę w ciągu następnych 12 mcy
Jestem zdeterminowany/a do otworzenia firmy w ciągu następnych 12 miesięcy
Mój cel zawodowy to zostanie przedsiębiorcą w ciągu następnych 12 mcy
W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi własnych zdolności do prowadzenia firmy?
Proszę je ocenić według skali od 1 (zupełnie się nie zgadzam) do 7 (całkowicie się zgadzam).
1

2

3

4

5

6

7

Założenie i utrzymanie firmy byłoby dla mnie czymś łatwym
Jestem gotowy/a do otworzenia firmy przynoszącej zyski
Mogę sterować procesem tworzenia nowej firmy
Znam praktyczne kroki potrzebne, aby uruchomić firmę
Wiem jak opracować projekt przedsiębiorstwa
Gdybym próbował/a uruchomić firmę, z dużym prawdopodobieństwem
osiągnąłbym/osiągnęłabym sukces
Proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami w skali od 1 (zupełnie się nie zgadzam) do
7 (całkowicie się zgadzam).
1

2

Bycie przedsiębiorcą ma dla mniej więcej zalet niż wad
Kariera w roli przedsiębiorcy jest dla mnie atrakcyjna
Gdybym miał/a okazję i środki, chciałbym/chciałabym otworzyć firmę
Bycie przedsiębiorcą pociągałoby za sobą duże zadowolenie z siebie.
Mając do wyboru różne opcje, wolałbym/wolałabym być przedsiębiorcą

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

3

4

5

6

7

L

Twój Biznes Plan

Jak myślisz, co jest unikatową propozycją sprzedaży (USP) twojej firmy?

Analiza S.W.O.T– Mocne i Słabe strony, Szanse i Zagrożenia
Co jest twoją MOCNĄ STRONĄ?

Co jest twoją SŁABOŚCIĄ?

Na jakie SZANSZE jesteś otwarty?

Jakie ZAGROŻENIA możesz napotkać?

Jak zidentyfikujesz i poradzisz sobie z ryzykiem wynikającym z wymienionych przez ciebie ZAGROŻEŃ?

Twój Biznes Plan
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Wymień koszty początkowe- materiały, wynajem pomieszczeń, reklama- czym je sfinansujesz?

Czy myślałeś o cenniku swoich produktów/usług? Zastanów się ile jesteś wart i ile chcesz zarobić- bądź KONKURENCYJNY a
nie TANI- skup się na jakości i obsłudze

Działaj zgodnie z zasadą S.M.A.R.T - co chciałbyś osiągnąć w swoim biznesie w ciągu
Pierwszych sześciu miesięcy:

Pierwszego roku:

Pierwszych trzech lat:

Notatki Instruktora
Dodatkowe informacje
Działanie

Uwagi

