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PAKIET SZKOLENIOWY 

Zapraszamy do pakietu ETEE 

Niniejszy dokument ma na celu wsparcie Państwa w realizacji Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla nauczycieli 

przedsiębiorczości. ETEE - Program Szkoleniowy został opracowany przez zespół projektowy i odzwierciedla 

doświadczenia wynikające z testów przeprowadzonych w całej Europie przez grupy edukatorów. Niniejszy pakiet został 

przygotowany tak, aby pomóc Ci w korzystaniu z materiałów ETEE i zapewnić uczestnikom szkoleń  wspaniałe 

doświadczenia w nauce. 

ETEE jest interaktywny, zabawny i praktyczny. Zachęcamy Cię do skorzystania z materiałów i dostosowania ich do Twoich 

potrzeb. Przekazujemy Ci również dodatkowe treści i materiały pomocnicze, które możesz wykorzystać. Program 

stworzyliśmy dla Ciebie, abyś mógł go dostosować do warunków i potrzeb Twoich uczniów. 

Jako trener ETEE zdobędziesz entuzjazm, chęć i zaangażowanie do wspierania innych w rozwoju, jako edukatorów 

przedsiębiorczości. Idealnie byłoby, gdybyś miał doświadczenie związane  przedsiębiorczością, jednak nie jest to 

konieczne. Program ma charakter warsztatowy, nie wykładowy. Choć opiera się na teorii, nie trzeba być ekspertem w 

tych dziedzinach, aby z powodzeniem zrealizować program ETEE. Niniejsze wytyczne i nasze materiały pomocnicze 

zawierają wszystkie niezbędne informacje. 

Mamy nadzieję, że jest to użyteczne źródło informacji i zapraszamy Cię do wyrażenia opinii, podzielenia się swoimi 

doświadczeniami i poinformowania nas o tym, jak ETEE sprawdziło się u Ciebie.  Chcemy nadal rozwijać naszą sieć ETEE i 

potrzebujemy Państwa wkładu, aby to zrobić. 

 

Skontaktuj się z nami Dołącz do nas 

  

eteeproject.org/contact facebook.com/ETEEproject 

file:///C:/Users/Pedro%20Costa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V00K4XMY/eteeproject.org/contact
file:///C:/Users/Pedro%20Costa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V00K4XMY/facebook.com/ETEEproject
file:///C:/Users/Pedro%20Costa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V00K4XMY/eteeproject.org/contact
file:///C:/Users/Pedro%20Costa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V00K4XMY/facebook.com/ETEEproject
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PAKIET SZKOLENIOWY 

O ETEE 

Projekt ETEE to dwuletni projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ w latach 2017-2019. Jego celem jest 

poprawa oferty kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w całej Europie poprzez opracowanie praktycznego programu 

szkoleniowego dla nauczycieli i osób wspierających uczących się, aby stali się bardziej przedsiębiorczy, poprzez 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również w ich podejściu do nauki i pracy. 

Pięciu partnerów projektu ETEE zaprojektowało i zrealizowało program szkoleniowy ETEE w oparciu o fachową wiedzę i 

najlepsze praktyki zaobserwowane w całej Europie. Aby stworzyć program ETEE, oparliśmy się na naszych 

doświadczeniach i istniejących już zasobach. 

Program umożliwia uczestnikom poznanie przedsiębiorczości poprzez opracowanie własnego pomysłu na nowy projekt 

lub program nauczania. Dzięki dziewięciu interaktywnym modułom uczestnicy będą mogli zapoznać się z niektórymi 

narzędziami i procesami wykorzystywanymi przez przedsiębiorców do opracowania pomysłu na nowy biznes oraz do 

pracy w sposób przedsiębiorczy. W trakcie trwania programu uczestnicy są zachęcani do włączania tych metod do swojej 

pracy.  Dzięki lepszemu zrozumieniu wyzwań stojących przed przedsiębiorcami, będą oni lepiej przygotowani do 

wspierania własnych uczniów w przyszłości. 

Zespół ETEE opracował ten 9-modułowy program szkoleniowy z materiałami pomocniczymi i niniejszym przewodnikiem 

dla trenerów. Wszystkie materiały to open source i mogą być wykorzystane i zaadoptowane do potrzeb różnych grup 

odbiorców.    

Odwiedź naszą stronę aby zdobyć więcej informacji na temat programu "Erasmus+ - szkolenie dla edukatorów 

przedsiębiorczości. 

 

 

http://eteeproject.org/products/
http://eteeproject.org/
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PAKIET SZKOLENIOWY 

1. Dlaczego edukacja w zakresie przedsiębiorczości jest 
ważna? 

Żyjemy w świecie, który jest zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny - często nazywany VUCA. Świat, napędzany 

globalizacją i gwałtownym rozwojem technologicznym, szybko się rozwija. Przedsiębiorstwa i branże zmieniają się w coraz 

szybszym tempie, a jedyną stałą rzeczą są zmiany i niepewność. Taki świat wymaga umiejętności, postawy i ducha 

przedsiębiorczości wśród naszych absolwentów i młodych ludzi, którzy mogą aktywnie kształtować świat i tworzyć 

nowe wartości. 

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości ma na celu zapewnienie szkoleń i wsparcia, aby móc rozwijać kompetencje w 

przyszłości. Jak stwierdzono w wytycznych brytyjskiej agencji ds. zapewnienia jakości (2018) (EEE)1:

 

Należy zauważyć, że nie chodzi tu tylko o przyjęcie klasycznej definicji przedsiębiorczości, jako założycieli przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność i  zorientowanych na wzrost; mamy tu na myśli również tych, którzy pracują w sposób 

przedsiębiorczy, dla siebie lub w ramach organizacji.  

Poprzez rozwój przedsiębiorczości w całym społeczeństwie, od dużych organizacji do instytucji akademickich, 

obserwujemy postawy i metodologie przedsiębiorczości w obszarach, które wcześniej nie były postrzegane jako 

odpowiednie dla podejścia przedsiębiorczego - w tym, w środowisku akademickim. ETEE zostało opracowane ze 

szczególnym uwzględnieniem środowiska akademickiego, w którym edukacja w zakresie przedsiębiorczości próbuje 

rozwijać umiejętności i postawy zarówno wśród pracowników akademickich, nauczycieli, personelu pomocniczego, jak 

i studentów. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest priorytetem dla UE, integralnym elementem planu działania 

na rzecz przedsiębiorczości na rok 2020 i centralnym elementem szerokiego wachlarza inicjatyw mających na celu 

zwiększenie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i rozwijanie zaufania w celu badania możliwości. Realizując 

program ETEE, możesz pomóc nam poszerzyć naszą sieć współpracy i wzmocnić edukację w zakresie przedsiębiorczości 

w Europie. 

Więcej informacji znajdziesz w naszym Raporcie Dobrych Praktyk tutaj. 

 
1 QAA Guidance (2018) “Enterprise and Entrepreneurship Education: Guidance for Higher Education Providers” 
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-development/enterprise-and-entrpreneurship-education-
2018.pdf?sfvrsn=15f1f981_8 

Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości jest związane z tworzeniem "absolwentów ze 
świadomością, nastawieniem i zdolnością do generowania oryginalnych pomysłów w 
odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby, szanse i braki oraz zdolność do działania w 
odpowiedzi na nie, nawet jeśli okoliczności się zmieniają i są niejednoznaczne; krótko 

mówiąc, posiadanie pomysłu i jego realizacja".

http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2018/08/ETEE-best-practice-report.pdf
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-development/enterprise-and-entrpreneurship-education-2018.pdf?sfvrsn=15f1f981_8
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancement-and-development/enterprise-and-entrpreneurship-education-2018.pdf?sfvrsn=15f1f981_8
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2. Dlaczego powinieneś korzystać z ETEE w swojej 

organizacji? 

Podstawą programu szkoleniowego ETEE jest elastyczność: zarówno pod względem czasu, jak i treści. To właśnie ta 

elastyczność sprawia, że jest to doskonały materiał do rozważenia dla Twojej organizacji i działań na rzecz rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

Materiały ETEE mogą być dostosowane do potrzeb uczestników i kontekstu organizacji. Oznacza to, że możesz 

wykorzystać cały program szkoleniowy lub wybrać moduły lub działania, które spełnią Twoje potrzeby: 

 

 

ETEE może być realizowany w sposób elastyczny, aby dopasować go do Twoich priorytetów i czasu, który masz do 

dyspozycji. 

Jeśli masz tylko kilka godzin, możesz wybrać jeden z modułów, na którym chcesz się skupić. Jeśli masz więcej czasu, 

możesz skorzystać z większości zawartych treści.  Możesz nawet wybrać jedno lub dwa działania i skorzystać z nich w 

ramach spotkania zespołu, aby je przetestować. 

 

 

Zawartość może być dostosowana do potrzeb osób rozpoczynających edukację w zakresie
przedsiębiorczości lub do pracy z bardziej doświadczonymi grupami (możesz wykorzystać ich
doświadczenie, aby wzbogacić doświadczenie edukacyjne).

Jako moderator programu ETEE, masz swobodę w dostosowywaniu i wzbogacaniu materiałów:

- Uwzględnianie swoich osobistych doświadczeń;
- Dzielenie się studiami przypadków;
- Włączenie treści cyfrowych.

Istnieją treści, które są bardziej przydatne dla odbiorców akademickich, a także treści, które lepiej
współpracują z osobami pracującymi w kontekście poradnictwa dla początkujących lub doradztwa
biznesowego.

Szczegóły znajdują się w planach lekcji i slajdów dla każdego z 9 modułów, które można
wykorzystać i dostosować.
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PAKIET SZKOLENIOWY 

3. Podejście ETEE - podstawowe zasady i kluczowe aspekty 

Niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujesz się zrealizować program, istnieją pewne wspólne zasady i cechy 

charakterystyczne, które powinny stanowić podstawę Twojego szkolenia i warsztatów ETEE. 

ETEE integruje podejścia i metodologie z wiodących modeli i ram innowacji przedsiębiorczych, w tym myślenie 

projektowe, lean i agile. Każdy z nich ma swój własny zestaw narzędzi i najlepszych praktyk, a także własny zakres i 

ukierunkowanie. Nie zagłębiając się w te podejścia i ich różnice, istnieją pewne wspólne zasady, które stanowiły podstawę 

naszej pracy. 

Zasady leżące u podstaw ETEE: 

 

Ponadto na podstawie naszych badań nad najlepszymi praktykami ETEE zidentyfikowano szereg cech 

charakterystycznych (raport) jako klucz do sukcesu inicjatyw edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości. 

 

• Ciągła koncentracja na użytkowniku, kliencie i ostatecznym beneficjencie produktu,
usługi lub projektu. Pozwala to przedsiębiorcy lub nauczycielowi przedsiębiorczości na
generowanie "produktów", które są rzeczywiście potrzebne, tworzenie wartości i
zwiększenie doświadczenia użytkowników, klientów i beneficjentów.

Skoncentrowanie na kliencie

• Przedstawianie pomysłów w atrakcyjny wizualnie sposób, poprzez metody takie jak
mapowanie podróży i mapowanie umysłu. Ułatwia to szybkie, skuteczne uczenie się i
rozwój, a także wyzwalanie natychmiastowych kreatywnych reakcji.

Myślenie wizualne i opowiadanie historii

• Konfiguracja małych praktycznych eksperymentów z szybkimi pętlami sprzężenia
zwrotnego w celu przetestowania założeń, na przykład, co jest potrzebne i cenne dla
klientów. Pozwala to nauczycielowi przedsiębiorczości szybko i skutecznie testować,
powtarzać i obracać pomysły, uwzględniając potrzeby i preferencje klientów lub
uczących się.

Eksperymentowanie

• Kultywowanie kultury współtworzenia i zachęcanie do współpracy. Gwarantuje to, że
edukator przedsiębiorczości korzysta z szerokiego spektrum perspektyw, zyskując
jednocześnie wysoki poziom zaangażowania i wsparcia ze strony zainteresowanych
stron.

Współpraca

http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2018/08/ETEE-best-practice-report.pdf
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Charakterystyka włączona do projektu programu szkoleniowego ETEE: 

 

 

 

 

Te zasady i cechy stanowią podstawę filozofii, podejścia i struktury ETEE. 

 
 

Tworzenie grup, 
prowadzących do 

tworzenia sieci 
wspierającej

Umożliwienie przedstawienia 
perspektyw, wiedzy 

specjalistycznej i wkładu 
różnych zainteresowanych 

stron w celu wsparcia 
doświadczeń związanych z 

przedsiębiorczością.

Praktyczność

Odzwierciedlenie realiów 
bycia przedsiębiorcą.

Empatia

Bezpośrednie odniesienie 
się do swoich 

klientów/uczących 
się/beneficjentów.

Dostosowane do 
indywidualnych 

potrzeb

Zmniejszenie barier 
utrudniających 

uczestnictwo i jak najlepsze 
zaspokojenie potrzeb 

różnych grup społecznych.

Lokalizacja i wersje 
cyfrowe

Zapewnienie możliwości 
odwiedzania obiektów oraz 

dostępu do informacji i 
zasobów online.

Prawdziwe przykłady 
z życia, autentyczne 

przykłady

Zaangażowanie i nawiązanie 
kontaktu z odpowiednimi 

wzorcami do naśladowania i 
ekspertami.
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4. ETEE i EntreComp 

Program szkoleniowy ETEE został zainspirowany przez EntreComp - Europejskie Ramy Kompetencji w zakresie 

Przedsiębiorczości (European Entrepreneurship Competence Framework), a każdy z modułów programu został 

dostosowany do obszarów kompetencji EntreComp. 

Ramy EntreComp są w coraz większym stopniu uznawane i wdrażane w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w 

sektorach edukacji i zatrudnienia. Opisują one przedsiębiorczość jako kompetencję przekrojową i są zgodne z definicją 

opracowaną przez Duńską Fundację na rzecz Przedsiębiorczości, Young Enterprise: 

 

 

EntreComp jest tworzony przez: 

 

oraz 

 

 

Został on opracowany w celu stworzenia pomostu między światem edukacji i pracy, i ma być traktowany jako punkt 

odniesienia de facto przez każdą inicjatywę, której celem jest wspieranie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. 

Dalsze informacje, odniesienia i linki do zasobów znajdują się w załączniku 1.

"Przedsiębiorczość jest wtedy, gdy działasz w oparciu o możliwości i pomysły i przekształcasz je w 
wartość dla innych.  Tworzona wartość może mieć charakter finansowy, kulturowy lub społeczny".

• Pomysły i możliwości

• Zasoby

• Działanie

3 obszary kompetencji

15 kompetencji
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5. Szybki Przewodnik na Start - Wspaniała Siódemka! 

1. Odbiorcy  

Niezbędna jest znajomość uczestników programu, zrozumienie, dlaczego są oni zainteresowani programem i co sprawi, że będzie on dla nich sukcesem. Stworzyliśmy prosty 

szablon (załącznik 2), który możesz uzupełnić, aby zebrać te informacje i pomóc w zachowaniu koncentracji podczas przygotowań. 

2. Struktura i 
zasoby  

Zapoznaj się ze strukturą kursu i materiałami pomocniczymi. Jest 9 modułów, przypisanych do EntreComp.2, każdy ze szczegółowymi efektami uczenia się, planami lekcji, 

poradnikami, informacjami pomocniczymi i kompleksowym zestawem slajdów. Każdy moduł opiera się na teorii lub strategii, obejmuje zajęcia z zakresu praktycznego uczenia 

się i możliwości zastanowienia się przez uczestników nad własnym uczeniem się. Zarys programu jest dostępny tutaj. 

3. Przygotowanie 
jest niezbędne  

Będziesz musiał poświęcić czas na przygotowanie i dostosowanie struktury i treści do potrzeb swoich odbiorców. Na przykład, choć projektowany jako jeden program, z 

modułami dostarczanymi kolejno, możesz chcieć dostarczyć poszczególne moduły lub dostosować treści ETEE, aby uzupełnić inne programy nauczania. Musisz również upewnić 

się, że Twoje warsztaty są odpowiednie dla odbiorców, włączając lokalne studia przypadku i przykłady najlepszych praktyk. 

4. Projekt 
przedsiębiorczy  

ETEE jest zbudowany wokół każdego uczestnika, który opracowuje swój własny projekt lub program nauczania w sposób przedsiębiorczy, dzięki czemu zdobywa bezpośrednie 

doświadczenie. Będą nad tym pracować przez cały czas trwania programu i do końca trwania programu osiągną wymierne rezultaty. 

5. Kanwy ETEE  
 

Uczestnicy opracują własne kanwy ETEE na potrzeby swoich projektów biznesowych lub programu nauczania. Zainspirowany modelem biznesowym Canvas, ETEE Canvas 

został zaprojektowany tak, aby zapewnić strukturę dla rozwoju ich projektu poprzez rozważenie, kto jest ważny, co się z nim wiąże i jak będzie działał na 3 etapach rozwoju: 

Marzenie, Budowanie, Użytkowanie. Kanwy ETEE są przedstawione jest w załączniku 3. 

6. Twoja 
społeczność ETEE  

Zbuduj swoją grupę i sieć ETEE, aby zachęcić do współpracy i wzajemnego wsparcia w trakcie i po zakończeniu udziału w programie. Pomocne jest wcześniejsze nawiązanie 

dobrej komunikacji, zapewnienie grupie możliwości budowania dobrych relacji w trakcie realizacji programu, a także zapewnienie działań uzupełniających i działań online 

mających na celu wzmocnienie oddziaływania programu. 

7. Środowisko 
 

Upewnij się, że posiadasz przestrzeń odpowiednią dla grupy i Twoich działań, która tworzy bezpieczną, pozytywną i przedsiębiorczą atmosferę, i która wysyła jasny przekaz, 

że ETEE będzie zabawny, interaktywny i praktyczny! 

Dalsze informacje znajdują się w tym pakiecie, aby wesprzeć Twoją dostawę.

 
2 EntreComp – European Entrepreneurship Competence Framework. Dodatkowe informacje w Aneksie 1 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-
technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence 

http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2019/04/ETEE_Programme_Outline_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
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6. Program szkoleniowy ETEE: Cel, struktura i podejście 

Cel i działania 

Szkolenie ETEE ma na celu wsparcie uczestników w kształceniu w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu 

nauczania i zajęć lekcyjnych oraz zwiększenie ich własnych doświadczeń związanych z przedsiębiorczością. 

 

Uzasadnieniem dla koncepcji programu jest to, że tak właśnie jest: 

• Echo - podejście przedsiębiorcy (jako podejście przedsiębiorcze); 

• Zbudowanie głębokiego uznania dla doświadczenia studenckiego. 

 

W ten sposób powstanie program, który: 

• Jest realizowany poprzez filozofię nauczania "uczenie się przez działanie" popartą refleksją; 

• Łączy uczenie się z refleksji w celu stworzenia osobistego planu działania. 

 

Struktura 

Program ETEE składa się z 9 modułów, które mają podobny format i strukturę Moduły podzielone są na trzy części 

 

 

  

Wymarz 
to 

Zbuduj to
Używaj 

tego
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ETEE Programme Outline prezentuje zawartość modułów oraz powiązania między nimi. Poniżej znajduje się krótkie 

wyjaśnienie dotyczące dziewięciu modułów. 

Wymarz to 

Moduł 1 - Doświadczenie Użytkownika 

Podzielimy się przesłankami i celami programu ETEE, zbadamy, co rozumiemy przez "przedsiębiorcze podejście" i skoncentrujemy 

się na potrzebach i aspiracjach naszych uczniów / grupy docelowej. 

Moduł 2 - Tworzenie Kreatywnych Pomysłów 

Będziemy "płynąć kreatywnymi pomysłami" poprzez wypróbowanie szeregu technik dla generacji pomysłów. Celem jest 

nauczenie się innego myślenia - "od zera" - i wymyślenie nowych pomysłów na programy i działania. 

Moduł 3 - Złóż Zestaw Narzędzi 

Przedstawimy, przedyskutujemy i zastosujemy szereg zasobów, w tym zestaw narzędzi ETC, mających na celu inspirowanie i 

umożliwienie przedsiębiorczego podejścia do nauczania i uczenia się. 

 

Zbuduj to 

Moduł 4 - Rozumienie Udziałowców 

Stworzymy mapę sieci interesariuszy ważnych dla naszych projektów lub programów nauczania, a tym samym zastanowimy się, w 

jaki sposób najlepiej wykorzystać w pełni potencjał sieci i wykorzystać potencjał współpracowników i współtwórców do 

wspierania naszej pracy. 

Moduł 5 - Ustalanie Otoczenia 

Będziemy rozwijać nasze rozumienie kluczowych strategii, które mają wpływ na naszą pracę, na poziomie organizacji i sektora; 

oraz przeanalizujemy środowisko, które ma wpływ na to, w jaki sposób możemy tworzyć wyniki biznesowe. 

Moduł 6 - Ustalanie Kryteriów Sukcesu 

Będziemy badać różne wskaźniki, wskaźniki wydajności i kryteria pomiaru, które mogą być kreatywnie stosowane do oceny 

uczenia się i oceny sukcesu programu. 

 

http://eteeproject.org/wp-content/uploads/2019/04/ETEE_Programme_Outline_FINAL.pdf
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Używaj tego 

Moduł 7 - Angażowanie Odbiorców 

Będziemy angażować się w działania, które pomogą nam jasno wyrazić nasze propozycje oraz pewnie i przekonująco zaangażować 

różnych interesariuszy i potencjalnych sympatyków. Będziemy badać opowiadanie historii i rozwijać nasze własne prezentacje 

PechaKucha. 

Moduł 8 - Wypromuj to 

Będziemy korzystać z technik ze świata startupów, aby nauczyć się, jak przedstawiać pomysły programowe kluczowym 

interesariuszom i pozyskiwać wsparcie dla naszych projektów. Dzięki temu dowiemy się, jak stworzyć efektywną windę i 

odpowiednie metody komunikowania naszych pomysłów. 

Moduł 9 - Plan Działania 

Połączymy naukę z poprzednich modułów i zastanowimy się nad naszymi podróżami przedsiębiorczymi, ukończymy kanwy ETEE i 

zaplanujemy kolejne kroki oraz konkretny plan działania w celu realizacji naszych programów przedsiębiorczych. 

 

Podejście 

Praktyczne zastosowanie  

W ramach ETEE wszyscy uczestnicy będą pracować nad opracowaniem własnego projektu, który da im 

praktyczne doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości, które później będzie można włączyć do ich własnej 

pracy. 

Projekt ten może być wybrany przez uczestników jako istotny z punktu widzenia ich roli: 

• Pomoc akademicka; 

• Działalność gospodarcza; 

• Zaplanowane wydarzenie; 

• Osobisty pomysł biznesowy.  

Projekt ten będzie wykorzystywany w całej ECTN jako "studium przypadku" i będzie rozwijany za 

pośrednictwem kanw ETEE. 
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Kanwy ETEE 

Zainspirowani modelem biznesowym Canvas (narzędzie do tworzenia modeli biznesowych dla startupów) 

zaprojektowaliśmy ETEE Canvas, aby zapewnić prostą strukturę i szablon, który może być wykorzystany do 

opracowania projektów dla uczestników.  

Przez cały czas trwania kursu uczestnicy będą korzystać z Kanw ETEE jako szablonu do badania i rozwijania 

własnych projektów.  

Należy poświęcić wystarczająco dużo czasu i uwagi na pracę nad projektem Kanw ETEE: jest to niezbędne 

dla zapewnienia uczestnikom wpływu i wykazania, że mogą oni ponownie wykorzystać projekt kanw. 

Proszę poświęcić czas na zrozumienie kanw i zaplanowanie, w jaki sposób będzie ono uwzględniane w trakcie 

realizacji programu ETEE (załącznik 3). Unikalny program ETEE stanowi podstawę całego podejścia, zarówno 

dla moderatora, jak i edukatora. Ma to na celu zapewnienie, że uczestnicy, którzy ukończą cały program, są 

dobrze przygotowani do podjęcia przyszłych działań. 

Podróż użytkownika 

Kiedy przygotowujesz się do realizacji programu ETEE i określiłeś kim są Twoi uczestnicy, dlaczego biorą udział 

w kursie i co chcą osiągnąć poprzez kurs ETEE, dobrą praktyką jest zdefiniowanie ich podróży przez ETEE. 

Zostanie on zbudowany wokół 9 modułów i może obejmować wszelkie wstępne prace lub działania przed 

rozpoczęciem projektu (takie jak podjęcie decyzji o opracowaniu własnego projektu), opracowanie kanwy, a 

najlepiej z uwzględnieniem wyników praktycznych na koniec, takich jak przedstawienie swojej pracy lub 

złożenie opartej na niej propozycji. 

Poprzez nakreślenie mapy swojej podróży i poproszenie uczestników o skupienie się na wynikach, możemy 

zwiększyć wartość i wpływ kursu oraz czas, w jaki uczestnicy inwestują w jego wykorzystanie. 
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Budowanie silnej grupy 

Jedną z najcenniejszych zasad, które odkryliśmy w całym projekcie ETEE, było stworzenie silnej sieci w ramach 

grupy. W ten sposób powstaje znacząca wartość dodana, wykraczająca poza podstawową treść ETEE i 

rozszerza wartość dla osób fizycznych i organizacji, ponieważ utrzymują one kontakt i zachęcają się wzajemnie 

do wdrażania tego, czego się nauczyły. Proste sposoby aby to zrobić: 

 

 

  

1. Zaproś uczestników do 
przygotowania krótkiej 

biografii/wprowadzenia przed 
pierwszą sesją - a następnie podziel 

się nimi z grupą.

2. Zaplanuj swoje sesje tak, aby 
uwzględnić czas na poczęstunek i 
zapewnić uczestnikom możliwość 
nieformalnej rozmowy i dyskusji 
przed i po każdej sesji.  Jeszcze 

lepiej, zjedzmy razem lunch!

3. W trakcie trwania programu 
zachęcamy uczestników do pracy z 

różnymi osobami.

4. Poproś grupę o konkretne 
przykłady z ich doświadczeń, 
którymi mogą się podzielić.

5. Wykorzystanie działań w ramach 
ETEE w celu pogłębienia relacji - na 

przykład poprzez poproszenie 
uczestników o przedstawienie 

zaplanowanych projektów.

6. Organizowanie działań 
grupowych poza programem i 
zachęcanie grupy do tworzenia 

własnych sieci internetowych, np. 
grup na Facebooku lub LinkedIn.
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Przygotowanie jest kluczowe 

ETEE został zaprojektowany jako elastyczny kurs, który może być prowadzony w różnych środowiskach dla 

różnych grup odbiorców w całej Europie. Dostarczone materiały zawierają znaczną ilość treści i, co ważniejsze, 

możliwość kształtowania i dostosowania ich tak, aby były odpowiednie i istotne dla uczestników. Ułatwienie 

programu ETEE wymaga czasu na zapoznanie się ze strukturą, zawartością modułu i dostosowanie go. 

Struktura została zaprojektowana w taki sposób, aby było to łatwe i proste - dzięki czemu działania i treści mogą 

być przybliżone lub wykluczone, dostarczone interaktywnie lub przedstawione jako przykład. Dla każdego modułu 

materiały mogą być edytowane, a sesja może być wspierana/informacja o planach lekcji, wskazówkach i slajdach. 

Nasze sugerowane działania przygotowawcze obejmują: 

 

Opcje realizacji ETEE 

Dziewięć modułów ETEE zaprojektowano tak, aby mogły być dostarczone jako pełny program, jednak istnieje 

szereg opcji, które mogą być przyjęte. Na przykład, mogą być dostarczone w ciągu 2 lub 3 pełnych dni lub 

moduł tygodniowo przez 9 tygodni - zależnie od tego, co jest najlepsze dla Ciebie i Twojej grupy. 

Każdy moduł powinien być realizowany w ciągu 2-3 godzin.  

W ramach modułów istnieją zależności, więc idealnie byłoby, gdyby uczestnicy byli obecni dla wszystkich. 

Możliwe jest wybranie komponentów z modułów w celu uzyskania bardziej skondensowanej wersji. Również 

w tym przypadku zależy to od przygotowania i interpretacji treści dla odbiorców. 

Zaleca się, aby każdy uczestnik podjął się realizacji pełnego programu w celu realizacji filozofii: wymarz, 

zbuduj, wykorzystaj. 

Jeśli moduły są oferowane jako samodzielne elementy, ważne jest, aby każdy, kto dołącza do programu, miał 

jasność co do ich zrozumienia: 

1. Czytanie pełnego 
planu lekcji, 
wskazówek i 

slajdów 
modułowych.

2. Odkrywanie 
powiązań i działań.

3. Dostosowanie 
slajdów do planu 

zajęć i odpowiednie 
dostosowanie planu 

zajęć.

4. Pozyskiwanie i 
włączanie własnych 
studiów przypadku i 

przykładów.

5. Poszerzona 
lektura dotycząca 
bieżących spraw 

związanych z grupą i 
tematem.
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Zachęcamy do korzystania z treści lub działań ETEE w innych ćwiczeniach lub szkoleniach. 

Używaj go tak, jak sobie życzysz! 

 

  

1. Program, na którym 
opiera się niniejszy 
program i filozofia

2. Docenianie 
EntreComp

3. Wyjaśnienie schematu 
ETEE i sposobu 

wykorzystania go do 
refleksji i działania.

4. Przejrzysty 
projekt/program/pomoc 

gotowy do pracy z nim
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7. Program szkoleniowy ETEE: Zasoby i materiały 

pomocne w realizacji projektu 

Dla każdego z 9 modułów opracowano kompleksowe zasoby. Należą do nich: 

Kompleksowy zestaw prezentacji Power Point 

• Facylizatorzy powinni dostosować slajdy do wymagań grupy, indywidualnego stylu i odzwierciedlić 

kontekst lokalny, regionalny i krajowy, stosownie do potrzeb. 

• Każdy moduł posiada podstawowy zestaw slajdów, które są częścią projektu i należy pamiętać, że układ 

slajdów nie powinien być zmieniany, ponieważ logo i deklaracje UE są dołączone w celu zapewnienia 

zgodności z przepisami programu. 

• Slajdy są oznaczone symbolami, aby pomóc Państwu w ich zaprezentowaniu. Każdy slajd zawiera materiały, 

które są podstawą doświadczeń ETEE, jak również elementy, które pozwalają na elastyczność. Klasyfikując 

elementy jako kluczowe lub przystosowalne, pomaga to moderatorowi w opracowaniu odpowiedniego 

podejścia i sygnalizuje kluczowe aspekty uczestnikom. Te kody wizualne zostały szczegółowo wyjaśnione w 

załączniku 4. 

 

Plan sesji 

• Plan sesji zawierający wskazówki dotyczące ułatwień dla każdego modułu, z jasnymi celami nauczania, 

orientacyjnymi terminami i harmonogramem prezentacji, zajęć grupowych i indywidualnej refleksji.  

Slajdy i plany sesji modułu są szczegółowo opisane w Aneksie 5. 

• Ten kompleksowy zestaw zasobów został zaprojektowany tak, aby wspierać realizację programu 

szkoleniowego ETEE, a jednocześnie zachęca się do realizacji każdego programu w celu osiągnięcia celów 

modułu ETEE w zakresie kształcenia. Jak wspomniano powyżej, nie oczekuje się, że wszystkie materiały 

zostaną wykorzystane w każdej z grup. 

• Każdy moduł został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić wystarczającą liczbę przykładów, które 

ułatwią osobom przeprowadzającym szkolenia wybór najbardziej odpowiedniego modułu i/lub zostaną 

zainspirowane do znalezienia lokalnych/krajowych/sektorowych przykładów. 
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Od facylitatorów oczekuje się, że wykorzystają oni swoją profesjonalną ocenę sytuacji, aby upewnić się, że 

zasoby są wykorzystywane i stosowane w taki sposób, aby były odpowiednie dla odbiorców. Działania 

oferowane w module są przedstawione w sposób priorytetowy, aby zapewnić wyróżnienie głównych 

rezultatów programu ETEE. Jednak powyższe kwestie mogą być rozszerzone lub zaadaptowane, lub też mogą 

być uzupełnione innymi materiałami, aby wesprzeć potrzeby grupy. 

• Niezależnie od dokonywanych adaptacji, zalecamy uznanie EntreComp jako dokumentu bazowego oraz 

zakotwiczenie wszelkich działań i efektów uczenia się w ramach programu. 

• Każdy moduł ma strukturę, która pomaga zapewnić spójny format, co znajduje odzwierciedlenie w planach 

lekcji i slajdach: 

 

Każdy moduł obejmuje przegląd postępów poczynionych w odniesieniu do plansz ETEE. Poprzez zadawanie 

krytycznych pytań i refleksję, kanwa ETEE umożliwi każdemu edukatorowi dokonanie przeglądu 

osiągniętych postępów, ale także sporządzenie notatek i podjęcie działań, które pomogą w opracowaniu 

ich własnych programów.  Z tego względu kanwa znajduje się w centrum każdego modułu. Stanowi to część 

programu "uczenie się przez działanie", refleksję oraz informuje o planowaniu działań. 

 

 

 

 

 

Przegląd modułów i 
cele nauczania

Kompatybilność z 
EntreComp

Działanie lodołamacza

Informacje o 
modułach 

wejściowych i 
działaniach

Przegląd materiałów 
wejściowych i refleksje

Samoocena i 
uzupełnienie obrazu 

ETEE Canvas

Identyfikacja drogi 
początkowej

Gdzie teraz?  
Planowanie działań
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Praktyczne porady dotyczące wdrażania ETEE 

 

Ważne jest, aby upewnić się, że uczestnicy dotrą na pierwszą sesję ETEE

entuzjastycznie nastawieni, poinformowani i gotowi do działania.

Będzie można dostosować sposób realizacji, w zależności od tego, jaka jest

grupa. Oto kilka technik, które z powodzeniem zastosowaliśmy:

Przed pierwszą 
sesją

• Podziel się materiałami pomocniczymi do ETEE, aby wiedzieli, czego mogą się spodziewać;

• Wyślij uczestnikom wyjaśnienie celu programu i poproś ich o określenie, jaki będzie ich projekt - nie musi to

być bardzo szczegółowe, ale podzielenie się pewnymi przykładami pomoże;

• Wyjaśnij kanwy ETEE i jak będą wykorzystywane podczas całego kursu;

• Zbierz krótką biografię/wprowadzenie każdego z uczestników i podziel się nimi z grupą;

• Weź pod uwagę wszelkie pytania, które uczestnicy mają przed rozpoczęciem kursu, aby można było na nie

wcześniej odpowiedzieć;

• Przedstaw się i wyślij kilka linków lub przykładów, które uważasz za interesujące i istotne.

ETEE stworzono po to, aby dać uczestnikom praktyczne doświadczenie w

zakresie działalności gospodarczej, które mogą wykorzystać do informowania

o rozwoju ich własnych działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości.

Jest to prawdopodobne, że uczestnicy zostaną poproszeni o wyjście poza swoją

strefę komfortu, wypróbowanie nowych rzeczy, a niekiedy poczują się

niekomfortowo. Dobrze jest być na to przygotowanym. Można to zrobić na kilka

sposobów, między innymi:

W odniesieniu do 
modułów

• Wyraźnie wyjaśnij, że jest to jeden z podstawowych elementów ETEE od samego początku - a następnie

przypomnij uczestnikom, że można się tak czuć i że jest to bezpieczne środowisko do wypróbowywania

nowych działań i podejść;

• Poproś uczestników, aby opisali to uczucie - a następnie, jak to uczucie może wpłynąć na to, jak projektują

swój własny projekt lub jak projektują przyszłe działania dla innych ludzi;

• Pozwól uczestnikom poświęcić kilka minut na spotkanie się po zajęciach, w których czuli się zagrożeni i

spróbuj ponownie;

• Zaproponuj uczestnikom nieco inne działanie, które nadal pozwala im się zaangażować (na przykład

nadanie tonu ich ulubionemu filmowi lub rymowaniom w przedszkolu, zamiast pomysłu na projekt);

• Zaproponuj uczestnikom możliwość nieuczestniczenia - a zamiast tego nadaj im inną rolę, np.

dostarczanie dogłębnych informacji zwrotnych.
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Mamy nadzieję, że kurs ETEE zakończy się bardzo pozytywnie dla Ciebie i

Twoich uczestników.

Ten moment jest naprawdę wartościowy, a kilka działań po zakończeniu

kursu będzie miało istotne znaczenie dla wpływu na wszystkich

uczestników.

Jako minimum zalecamy:

Po ukończeniu 
kursu

• Zbieraj informacje zwrotne od wszystkich zaangażowanych stron - można to zrobić po każdym

module, online, jako kwestionariusz, osobiście lub w inny preferowany przez Ciebie sposób, ale jest to bardzo

ważne i może pomóc Ci rozwinąć własną wersję ETEE;

• Zaproponuj wysłanie do wszystkich emailem polecającym (z prośbą o zgodę na wymianę informacji

kontaktowych), tak aby istniała grupa, która przetrwa dłużej niż tylko realizacja programu ETEE. Grupa

dyskusyjna również może być naprawdę dobrym pomysłem i może zostać powołana na początku;

• Co się dzieje w poniedziałek? Jest to proste pytanie, które należy zadać, ale które może zachęcić

wszystkich do podjęcia prostego zobowiązania do działania, które przyczyni się do postępów w

wykorzystaniu tego, czego nauczyli się w ramach ETEE w swojej pracy;

• Miesiąc później. Następnie należy wysłać wiadomość e-mail do grupy i poprosić uczestników, aby

odpowiedzieli, w jaki sposób zastosowali naukę w ramach programu ETEE od momentu zakończenia

programu. Taki e-mail (lub z innym pytaniem) może zapoczątkować dyskusję i utrzymać świeżość nauki!

Kilka podstawowych wskazówek dotyczących prowadzenia

sprawnego warsztatu.
Logistyka

• Sala - pokój, który jest wystarczająco duży, aby grupa miała miejsce do poruszania się. Stoły i

krzesła, które można łatwo przemieszczać, pozwalają na łatwą pracę w grupie. Pamiętaj, że prosimy o

kreatywność i przedsiębiorczość, więc posiadanie pokoju, który to odzwierciedla jest bonusem!

• Technika - będziesz potrzebował projektora i dobrego połączenia internetowego;

• Czas - warto wbudować w swój plan czas na przerwy, na rozmowy uczestników i pozwolić, aby

dyskusje trwały, jeśli są one produktywne;

• Kawa - i inne napoje są często mile widziane i dają uczestnikom możliwość spotkania się i

nieformalnej rozmowy.
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8. Gotowy do pracy! 

Wiemy, że jako osoba zainteresowana programem ETEE będziesz miał entuzjazm i zaangażowanie do wspierania innych, 

aby rozwijali się jako edukatorzy przedsiębiorczości i odnosili sukcesy w realizacji programu szkoleniowego ETEE.  

Być może masz pewne doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości, ale nie jest to wymagane, a naszym zamiarem jest, 

aby niniejszy przewodnik i zasoby wspierające program zapewniły Ci wszystko, czego potrzebujesz.  

Program jest raczej warsztatem, niż wykładem i choć opiera się na teorii, nie trzeba być ekspertem w tym zakresie. 

Bycie pewnym siebie w prowadzeniu pracy grupowej / ułatwianiu sesji szkoleniowych, zaznajomionym z EntreComp i 

doceniającym podstawowe zasady i cechy ETEE są tym, czego potrzebujemy. 

 

Sugestia: 

 

 

 

Jeśli masz trudności ze znalezieniem trenera w swojej organizacji, proponujemy zwrócić się do 
kolegów z podobnych organizacji w Twoim regionie/kraju, aby sprawdzić, czy mają oni osobę, 

która byłaby skłonna do szkolenia w Twojej organizacji. Następnie, po przejściu przez program i 
kontynuowaniu budowania społeczności ETEE, można się odwdzięczyć za przysługę!
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9. Załączniki 

1. Wprowadzenie do EntreComp, Europejskie Ramy Kompetencji w zakresie Przedsiębiorczości 

2. Szablony: Poznaj swoich odbiorców i komunikację poprzedzającą. 

3. Kanwy ETEE 

4. Zrozumienie obsługi modułu ETEE 

5. Zasoby modułowe: Plany zajęć i slajdy 

6. Lista kontrolna 
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Załącznik 1: EntreComp 

Europejskie Ramy Kompetencji w zakresie Przedsiębiorczości (EntreComp) to kompleksowe, elastyczne i wielofunkcyjne 

ramy zaprojektowane, aby pomóc Ci zrozumieć, co oznacza przedsiębiorczość jako kompetencja i umożliwić 

wykorzystanie jej w Twojej pracy. 

Stworzone przez Komisję Europejską, EntreComp identyfikuje kompetencje, które składają się na to, co oznacza być 

przedsiębiorczym, jako odkrywanie i działanie w oparciu o możliwości i pomysły oraz przekształcanie ich w finansową, 

kulturową lub społeczną wartość dla innych. 

Na podstawowym poziomie, składa się on z trzech obszarów po pięć kompetencji każdy, co daje łącznie 15 kompetencji, 

które jednostki wykorzystują do odkrywania i działania w oparciu o możliwości i pomysły. Są to trzy obszary: Pomysły i 

możliwości, zasoby i działania.  

Każdy z tych obszarów składa się z 5 kompetencji, które razem tworzą fundament przedsiębiorczości jako kompetencji. 

 

Ramy EntreComp rozwijają 15 kompetencji zgodnie z 8-poziomowym modelem progresji i proponują wyczerpującą listę 

442 rezultatów uczenia się. 
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Odniesienia i dodatkowe informacje / zasoby 

 

Istnieją dwa dokumenty EntreComp, oba zaprojektowane tak, aby pomóc Ci dostosować ramy do Twoich potrzeb: 

 

 

 

 

Watch the 2-minute ‘Introducing EntreComp’ video 

 

  

Pierwotne ramy EntreComp zostały opublikowane w 2016 roku, zawierają wszystkie efekty
uczenia się i szczegóły potrzebne do opracowania programu nauczania lub stworzenia
szablonów oceny, określając kompetencje na 8 poziomach zaawansowania (od "nowego do
przedsiębiorstwa" do eksperta).

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The
Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European
Union

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf

Nowszy dokument EntreComp into Action, opublikowany w 2018 r., zapewnia nowy obraz i
dostępną ścieżkę do systemu dla wielu zainteresowanych stron.

Przewodnik zawiera prosty przegląd EntreComp z wykorzystaniem prostych diagramów
pokazujących, w jaki sposób kompetencje odnoszą się do siebie nawzajem, sugeruje sposoby
dostępu do modelu oraz zawiera szeroki zakres przykładów sytuacji, narzędzi i pomysłów, jak z
nich korzystać.

McCallum, E., Weicht, R., McMullan, L., and Price, A. (2018). EntreComp into Action - Get
inspired, make it happen (M. Bacigalupo, & W. O’Keefe Eds.). Luxembourg: Publication Office
of the European Union

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109128/jrc109128_entrecomp_i
nto_action_-_final.pdf

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163141
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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Załącznik 2: Szablon poznaj swoich odbiorców 

Poznaj swoich odbiorców 

Organizacja   Wielkość grupy  

Miejsce spotkania  Data realizacji   

Opis grupy 
(Kim oni są? Jak bardzo są oni doświadczeni? Jakie są ich 
role? Z jakiej organizacji pochodzą?) 

 

Nazwa Organizacja Rola Doświadczenie 
Przedsiębiorczy projekt / Idea 

projektu 
Podnoszenie się, by zyskać 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Cel: jaki wpływ chcesz mieć na swoją grupę? Czy istnieje 
jasny cel kursu? 

 

Wyniki/wyniki: jak ten kurs wpłynie na ich pracę po jego 
zakończeniu? 
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Załącznik 3: Kanwy ETEE 

 

 
 

   

    

    

    
 

Wymarz to Zbuduj to Użyj tego 

K
TO

? 
C

O
? 

JA
K

? 

Doświadczenie 
użytkownika (1) 

Generowanie pomysłów 
kreatywnych (2) 

Zmontuj zestaw narzędzi (3) 

Zrozumienie interesariuszy (4) Zaangażowanie publiczności (7) 

Wypromuj to (8) 

Planowanie działań (9) Określenie kryteriów 
powodzenia (6) 

Ocena oddziaływania na 
środowisko (5) 
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Praca z koncepcjami " Wymarz to - zbuduj to - wykorzystaj to", które wyraźnie odzwierciedlają dążenie przedsiębiorcy do realizacji, trzy aspekty tego, kto, co i jak 

gwarantuje, że uczestnik jest wspierany: 

• KTO? 

Komponenty (moduły 1, 4, 7) skupiają się na: 

o Użytkowniku (1), aby odzwierciedlić ukierunkowanie przedsiębiorcy na klienta;  

o Interesariuszach (4) w celu zapewnienia, że osoby wywierające wpływ, partnerzy i inni kluczowi udziałowcy są identyfikowani i włączani w rozwój nowych 

podejść; 

o Tworzeniu odpowiednich komunikatów dla grup (7), które zostały wskazane, takich jak strażnicy, klienci i współpracownicy, którzy mogą pomóc w 

rozwijaniu możliwości. 

• CO?  

Komponent (moduły 2, 5, 8) zapewnia, że pomysły są generowane, rozwijane w kontekście i jasno przedstawiane przez: 

o Odkrywanie technik generowania kreatywnych pomysłów (2) i identyfikacji rozwiązań; 

o Zapewnienie kontekstu rozwoju (5) wspiera rozwój; 

o Stworzenie możliwości efektywnego "rozbijania"/komunikowania pomysłów (8). 

• JAK?  

Wspiera uczestnika (moduły 3, 6, 9) w kontynuowaniu nauki poprzez skupienie się na sobie: 

o Dostępna pomoc w rozwijaniu i dostarczaniu pomysłów (zestaw narzędzi 3); 

o Jak mierzyć sukces poprzez ocenę/ocenę (6); 

o Planowanie działań w celu rozwinięcia procesu uczenia się.
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Uzasadnienie dla kanw ETEE  

 

Kanwy ETEE są inspirowane przez model biznesowy Canvas (BMC), zaadaptowany z oryginalnej koncepcji Osterwalder's 

"Business Model Canvas" (Osterwalder i Pigneur 2010) w celu: 

 

 

Kanwy ETEE zostały opracowane specjalnie dla tego programu.  Poniższa tabela pokazuje, jak koncepcje "dream it, build 

it, use it" odzwierciedlają trzy aspekty BMC (środkowa, lewa i prawa strona kanwy. 

 

Moduły ETEE Inspirowany przez (BMC) 

1 

Wymarz to 

Doświadczenia Użytkownika 

Centralny filar BMC 

Tworzenie koncepcji wartości  

2 Generowanie kreatywnych 
pomysłów  

3 Złóż swój zestaw narzędzi. 

4 

Zbuduj to 

Zrozumienie interesariuszy 

Budowanie propozycji (lewa strona BMC) 5 Rozpoznawanie problematyki   

6 Określenie sukcesu 

7 

Wykorzystaj 
to  

Wejście na rynek 
Praca z relacjami z klientami/kanałami 

8 Wypromuj to 

9 
Planowanie działań 

Kanwy ETEE (z uwzględnieniem kosztów i 
przychodów) 

  

- Zapewnienia, że droga przedsiębiorcy stanowi trzon programu ETEE.

- ETEE zapewnia praktyczne rezultaty, które poprawiają jakość realizacji.

- Każdy moduł buduje wgląd, który tworzą wypełnione kanwy ETEE, mogą być

wykorzystane jako plan działania.
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Uzupełnianie kanw ETEE  

 

Praca w ramach dziewięciu modułów ETEE wymaga, aby uczestnicy zastanowili się nad wyciągniętymi wnioskami i 

uczeniem się kluczowym. Wszystkie te refleksje stanowią podstawę dla ich własnych kanw ETEE, która następnie pełnią 

rolę ważnego materiału z programu, ukierunkowując przyszłe działania i nakreślając kolejne kroki. 

 

Kanwy ETEE mają kluczowe znaczenie dla realizacji programu, zapewniając strukturę dla działań, refleksji z każdego 

modułu: 

 
 

Budowanie wyników programu ETEE Punkty wyjścia do budowy ETEE 

1 

Wymarz to 

Doświadczenia Użytkownika 
Identyfikacja potrzeb/skoncentrowanie się na 
użytkowniku (korzyści/potrzeby) 

2 
Generowanie kreatywnych 
pomysłów 

Identyfikacja/ przejrzystość wyzwań 

3 Złóż swój zestaw narzędzi. Zasoby/wsparcie/sieci 

4 

Zbuduj to 

Zrozumienie interesariuszy Mapa interesariuszy 

5 Rozpoznawanie problematyki  Kontekst  

6 Określenie sukcesu Kryteria powodzenia/ocena/ewaluacja nauczania 

7 
Wykorzystaj 

to 

Wejście na rynek Strategia/podejście zainteresowanych stron 

8 Wypromuj to Skrócony opis 

9 Planowanie działań Kolejne etapy 
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Załącznik 4: Wsparcie dla modułu ETEE 

 

Wsparcie dla modułu ETEE 

ZAWARTOŚĆ WYJAŚNIENIE TREŚĆ ORIENTACYJNA  DOSTOSOWANIE? 
KOD 

WIZUALNY 

SLAJDY PROGRAMU 
ETEE 

Są one podstawą programu ETEE, pomagając w tworzeniu powiązań 
między podstawowymi ramami i łącząc każdy z modułów.  

• Moduł Wprowadzenie  

• Moduł Cel 

• "Gdzie teraz?" 

Rdzeń 

 

SLAJDY ETEE CANVAS 
Jako jedyna w swoim rodzaju cecha programu ETEE, slajdy są kluczem do 
wspierania uczestników w uczeniu się, refleksji i uchwyceniu ich 
programu ETEE i stanowią klucz do wspierania przyszłych działań. 

• Odniesienia na kanwie, które 
łączą moduł z refleksją z 
proponowanymi przyszłymi 
działaniami. 

Rdzeń 

 

ZOBOWIĄZANIE 
PODKREŚLAJĄCE 

TEORIA LUB 
POLITYKA 

Każdy moduł opiera się na podstawach teoretycznych i jest wspierany 
przez ramy.  Chociaż te podstawy są kluczowe, ramy, polityka i teoria 
powinny być poddawane przeglądowi i aktualizowane w razie potrzeby. 

• Ramy 

• Polityka  
• Teoria 

• Znakowanie (rozwiązania 
lokalne, krajowe lub 
wsparcie) 

Rdzeń (dostosowanie) 

 

DZIAŁALNOŚĆ 

Stanowią one istotę filozofii "uczenia się przez działanie" ETEE. 
Przedstawione sugestie stanowią solidne przykłady, ale mogą zostać 
dostosowane, zastąpione lub rozszerzone przez doświadczonego 
moderatora.  

• Lodołamacz 

• Działalność grupy 

• Wideoklipy (lokalne)  

Dostosuj 

 

REFEKSJA 
Refleksja jest podkreślana w ramach działań jako zasadnicza cecha 
programu ETEE. 

• Pytania do samooceny 

• Dyskusje w grupach 

• Narzędzia 

Rdzeń (dostosowanie) 

 

ZABRAĆ - OZNACZYĆ 
MIEJSCE POSTU 

Łączenie modułów ETEE z kanwami i z każdym modułem 
• Dyskusja w grupie  

osobista recenzja 

Podstawowe 
założenia programu 

ETEE 
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Załącznik 5: Zasoby modułu ETEE 

 

Dostarczenie dziewięciu modułów jest ułatwione dzięki zestawowi zasobów, które można wykorzystać i dostosować do 

celów i potrzeb odbiorców. 

Zasoby te obejmują, dla każdego z modułów, prezentację PowerPoint i plan zajęć z wytycznymi dla trenerów. Możesz 

mieć do nich dostęp na stronie internetowej ETEE project website. 

 

  

file:///C:/Users/Luís%20Morais/Documents/ETEE/eteeproject.org
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Załącznik 6: Lista kontrolna 

 

Lista kontrolna 

1 Pomieszczenie ze stołami i krzesłami  

2 Zamówiony catering  
 

3 Przejrzane moduły i treści dostosowane do potrzeb uczestników i organizacji 
 

4 Materiały dla 9 zebranych modułów 
 

5 Email z informacją wysłany do uczestników przed kursem 
 

6 Zebrane biografie uczestników i wysłane do uczestników 
 

7 Dane kontaktowe dla uczestników kursu w przypadku spóźnienia 
 

8 Przygotowane formularze ewaluacyjne 
 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.  

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora.  

Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek 

wykorzystanie  

informacji w niej zawartych. Projekt Nº 2017-1-UK01-KA203-036714 

 

www.eteeproject.org  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


