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PRZEDMOWA
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ pt.
ARDENT- Advancing Rural Development through Entrepreneurship Education for Adults (20191-DE02-KA204-006491). Jest ona wydana w formie pakietu RURAL ENTREPRENEURSHIP
COMMUNITY-BASED LEARNING PACK, który zawiera program szkoleniowy oraz przewodnik dla
facylitatorów.

W niniejszym Pakiecie Edukacyjnym wykorzystujemy spostrzeżenia i narzędzia z zakresu uczenia
się zorientowanego na społeczność, uczenia się zorientowanego na problem oraz myślenia
projektowego, aby w krótkim czasie przejść od przestrzeni problemowej do prezentacji.
Stosując metodologie i dyscypliny innowacji, takie jak uczenie się zorientowane na społeczność,
uczenie się problemowe, myślenie projektowe i fazy procesu innowacji, zdaliśmy sobie sprawę,
że kluczem do przekształcenia pomysłu w realne rozwiązanie jest umiejętność przechodzenia
między tymi różnymi podejściami i zaangażowanie uczestników z różnych środowisk.
Pakiet edukacyjny RURAL ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED LEARNING PACK może być
wykorzystywany przez podmioty akademickie, osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki w
zakresie szkolnictwa wyższego, a także przez podmioty gospodarcze, organizacje i izby. Ułatwia
on stworzenie warunków i powiązań organizacyjnych, które są niezbędne do realizacji
wydarzenia.
Pakiet szkoleniowy oparty na wspólnocie przedsiębiorczości wiejskiej (RURAL
ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED LEARNING PACK) jest jednym z produktów projektu
ARDENT, obok zestawu narzędzi do tworzenia rad wiejskich i mapy drogowej konsultacji
wiejskich. Dlatego też konsorcjum ARDENT opracowało zestaw innych cennych materiałów,
które również przyczyniają się do edukacji w zakresie przedsiębiorczości dla dorosłych
Pakiet
szkoleniowy
jest
dostępny
https://ruralentrepreneurs.eu/resources/.

do

pobrania

na

stronie:
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WPROWADZENIE
Europa stoi między innymi w obliczu dwóch głównych wyzwań demograficznych: szybkiego
wyludniania się obszarów wiejskich i starzenia się społeczeństwa. Obszary wiejskie zamieszkuje
obecnie 28 % ludności Europy. Przewiduje się, że do 2050 r. liczba ludności w regionach wiejskich
zmniejszy się o 7,9 mln, a regiony miejskie będą zamieszkiwać prawie połowę ludności UE-28
(Eurostat, 2016) (zob. też https://ruralentrepreneurs.eu/about-the-project/).
Kurczenie się powoduje pogorszenie się warunków życia w regionach wiejskich, utratę
wykwalifikowanej siły roboczej, niewykorzystanie zasobów itp. (Espon, 2017). Dalsze pilne
wyzwania obejmują ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego, słabą infrastrukturę i wysokie stopy
bezrobocia (KE, 2018) (zob. też https://ruralentrepreneurs.eu/about-the-project/).
W ramach naszego projektu Erasmus+ ARDENT, pakiet edukacyjny oparty na społeczności wiejskiej
RURAL ENTREPRENEURSHIP oparty jest na wynikach konsultacji wiejskich. Wyniki te obejmują
zidentyfikowane wyzwania i zostały utrwalone w raporcie z analizy potrzeb, który został
opracowany po zakończeniu konsultacji wiejskich. Akcelerator Przedsiębiorczości Wiejskiej jest
dostosowany do tematów, które pojawiły się podczas konsultacji wiejskich. W trakcie programu
szkoleniowego dorośli słuchacze będą zatem opracowywać i wdrażać projekty przedsiębiorczości,
których celem jest rozwiązanie problemów zidentyfikowanych podczas konsultacji wiejskich.
Podsumowując, konsorcjum ARDENT niniejszym przedstawia Pakiet Szkoleniowy, który określa
szczegóły dotyczące planowania i wdrażania programu szkoleniowego w formie Akceleratora
Przedsiębiorczości Wiejskiej w celu wypracowywania rozwiązań dla potrzeb społeczności wiejskich.
Niniejszy dokument strategiczny zawiera informacje na temat struktury programu szkoleniowego,
identyfikacji potencjalnych uczestników i moderatorów, charakteru pytań dyskusyjnych oraz działań
promocyjnych mających na celu przyciągnięcie uczestników do programu szkoleniowego. Dokument
strategiczny zawiera również szablony, formularze i inne materiały do wykorzystania podczas
procesu planowania, wdrażania i monitorowania programu szkoleniowego. W oparciu o ten
dokument uczelnie partnerskie projektu ARDENT zaplanują i przeprowadzą szkolenia w swoich
regionach oraz dokonają ewaluacji ich rezultatów.
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JAK KORZYSTAĆ Z PAKIETU
Przedstawiamy propozycję innowacyjnej metody organizacji programu szkoleniowego. Nasze
podejście przybiera formę Akceleratora Przedsiębiorczości Wiejskiej. Podejście akceleratora może
być stosowane w różnych kontekstach (digitalizacja, przedsiębiorczość, innowacje, itp.) w celu
opracowania rozwiązań dostosowanych do wyzwań. Podejście to chcielibyśmy wykorzystać w
naszym projekcie, ponieważ jest ono skutecznym sposobem na opracowanie w krótkim czasie
rozwiązań odpowiadających lokalnym potrzebom regionów lub społeczności na obszarach
wiejskich.
Akcelerator Przedsiębiorczości Wiejskiej jest programem szkoleniowym przeznaczonym dla
dorosłych słuchaczy, którego celem jest opracowanie, przetestowanie i rozwinięcie kreatywnych i
innowacyjnych rozwiązań dla społecznych i gospodarczych potrzeb obszarów wiejskich w ciągu
kilku miesięcy.

Kluczowe działania i cele nauczania zostaną dostarczone dla każdego kursu szkoleniowego przez
MUAS. Każdy partner ma pewien stopień elastyczności w zakresie treści, długości i sposobu
realizacji każdego modułu. Jednakże, wyniki będą znormalizowane i takie same dla każdego
partnera.

METODOLOGIA CBL-PACK
Wykorzystujemy wiedzę i narzędzia z zakresu metody Kształcenie społecznościowe (CommunityBased Learning), problemowej metody uczenia się (PBL) oraz myślenia projektowego (Design
Thinking), aby w krótkim czasie przejść od problemu do realizacji pomysłu.

Kształcenie
społecznościo
we

Kształcenie
oparte na
problemie

Myślenie
projektowe

Metodologie użyte w trakcie szkolenia
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KSZTAŁCENIE SPOŁECZNOŚCIOWE

KSZTAŁCENIE OPARTE NA PROBLEMIE

Kształcenie społecznościowe (CommunityBased Learning) określa podejście do
nauczania, które obejmuje szereg instrukcji
edukacyjnych mających na celu zaangażować
społeczność i najbliższe otoczenie w program
kształcenia osób dorosłych (University of
Colorado Boulder, 2020). Strategia ta
wywodzi się z założenia, że wszystkie
społeczności posiadają wartości i zasoby,
które mogą być wykorzystane przez uczelnie
do zapewnienia studentom praktycznych
doświadczeń edukacyjnych (Garland, 2020).
Połączenie
teorii
akademickiej
z
zaangażowaniem społeczności wzbogaca
naukę akademicką o praktyczną wiedzę i
promuje rozwój obywatelski, ponieważ
studenci muszą zajmować się wyzwaniami
świata
rzeczywistego,
potrzebami
określonymi przez społeczność i interesami
społecznymi (Gustavus Adolfus College,
2020). Mówiąc dokładniej, kursy CBL
zazwyczaj mają na celu osiągnięcie
następujących korzystnych efektów uczenia
się dla studentów:

Kształcenie oparte na problemach (PBL) jest
skoncentrowaną na uczniu, opartą na
doświadczeniu
strategią
nauczania,
wykorzystywaną do angażowania studentów
w
aktywne
uczenie
się
poprzez
rozwiązywanie rzeczywistych problemów i
refleksję nad ich własnymi doświadczeniami
(Barrows i Tamblyn, 1980). Od momentu jej
wprowadzenia
w
Szkole
Medycznej
Uniwersytetu McMaster w Kanadzie w latach
60-tych, PBL była początkowo stosowana w
edukacji medycznej w celu zniwelowania
różnic pomiędzy wiedzą teoretyczną a jej
zastosowaniem w praktyce, ale później
zyskała szersze zainteresowanie w różnych
obszarach uczenia się. Podejście PBL jest
przydatne w wielu różnych przypadkach,
ponieważ ma na celu motywowanie osób
dorosłych do aktywnego i odpowiedzialnego
uczenia się, które są w stanie zastosować i
zdobyć wiedzę istotną dla praktycznego
problemu. W związku z tym, nacisk kładziony
jest na proces zrozumienia problemu i pracy
nad jego rozwiązaniem (Barrows & Tablyn,
1980), a nie na sam wynik. W warunkach
PBL studenci pracują w grupach i sami kierują
swoim uczeniem się, podczas gdy uczelnie
pełnią jedynie rolę facylitatorów, kierujących i
wspierających proces uczenia się (za pomocą
zasobów). Umożliwia to dorosłym uczniom
szybkie zastosowanie i poszerzenie wiedzy
oraz
nabycie
interdyscyplinarnych
kompetencji, takich jak zdolność do
samodzielnej nauki i pracy, krytycznej analizy
i refleksji, myślenia w sposób zorientowany
na problem i kreatywny oraz współpracy w
zespole.

• lepsze zrozumienie teorii akademickiej
• zwiększona zdolność do krytycznej refleksji i
nadawania sensu doświadczeniom
edukacyjnym
• nabycie umiejętności współpracy i
współdziałania poprzez angażowanie
interesariuszy społecznych
• silniejsze przekonanie o własnych
kompetencjach
• lepsza zdolność do postrzegania, rozumienia i
wpływania na uczucia własne i innych ludzi
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MYŚLENIE PROJEKTOWE

Myślenie projektowe (Design Thinking),
najbardziej znane dziś dzięki swojemu
pionierowi
Timowi
Brownowi,
jest
usystematyzowanym
postępowaniem,
mającym na celu rozwiązywanie złożonych
problemów w kreatywny i innowacyjny
sposób. Procedura bazowa wywodzi się z
pracy projektantów i architektów, dlatego
obejmuje szereg narzędzi, podejść i
indywidualnych metod, które wspierają
rozwój kreatywnych rozwiązań (Hasso
Plattner Institute, 2020; IDEO U, 2020).
W kontekście projektu ARDENT, myślenie
projektowe stanowi użyteczną metodologię
dla Akceleratora Przedsiębiorczości Wiejskiej
poprzez dostarczenie dorosłym słuchaczom
kreatywnych narzędzi, umiejętności i
sposobu myślenia projektanta, które mogą
pomóc im zrozumieć i zidentyfikować
potrzeby i wyzwania obszarów wiejskich oraz
doprowadzić do opracowania innowacyjnych
rozwiązań w celu zaspokojenia tych potrzeb.

Następujące etapy są również zaczerpnięte z
zestawu narzędzi IDEO, stanowiąc przykład
tego, jak należy podejść do procesu myślenia
projektowego w praktyce (IDEO U, 2020):
• “Określ pytanie - Zidentyfikuj pytanie
przewodnie, które zainspiruje innych do
poszukiwania kreatywnych rozwiązań.
• "Zbierz inspirację - zainspiruj nowe
myślenie poprzez odkrycie, czego ludzie
naprawdę potrzebują".
• "Generowanie pomysłów - Przekraczaj
oczywiste rozwiązania, aby dotrzeć do
przełomowych pomysłów".
• "Uczyń pomysły konkretnymi - buduj
prototypy, aby dowiedzieć się, jak ulepszyć
pomysły."
• "Testuj, aby się uczyć - udoskonalaj
pomysły, zbierając informacje zwrotne i
kontynuując eksperymenty".
• "Podziel się opowieścią - stwórz ludzką
historię, aby zainspirować innych do
działania.

Design Thinking Process
https://medium.com/@monicarayscott/why-you-should-do-ideo-orgs-introduction-to-human-centered-design-course-3ca60d2bf75
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DOROŚLI SŁUCHACZE
Kształcenie dorosłych jest istotną częścią
polityki Komisji Europejskiej w zakresie
uczenia się przez całe życie. Uczenie się
dorosłych odnosi się do szeregu formalnych i
nieformalnych
działań
edukacyjnych,
zarówno ogólnych, jak i zawodowych,
podejmowanych
przez
dorosłych
po
zakończeniu wstępnego kształcenia i
szkolenia (Komisja Europejska, 2020).

Dorośli studenci są często określani jako
nietradycyjni studenci w szkolnictwie
wyższym. Dorośli studenci są przeciwstawiani
tradycyjnym studentom, którzy zazwyczaj
mają mniej niż 25 lat, uczęszczają na zajęcia
w pełnym wymiarze godzin, nie pracują w
pełnym wymiarze godzin, gdy są zapisani na
kursy i mają niewiele, jeśli w ogóle,
obowiązków rodzinnych..

DEFINICJA
Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej,
"dorosły" w kontekście szkolnictwa wyższego
jest definiowany jako osoba w wieku 25 lat
lub starsza. Formalne kształcenie dorosłych
odbywa się przede wszystkim poprzez system
uniwersytecki i szkoły zawodowe (które są
finansowane przez rząd, studenci nie muszą
wnosić opłat) (KE, 2018).

SZEŚĆ ZASAD UCZENIA SIĘ
DOROSŁYCH
WEDŁUG
MALCOLMA KNOWLESA (1970):

Badania wykazały, że w ciągu ostatnich kilku
dekad nastąpiło przesunięcie od osób
poszukujących stopnia policealnego, od
tradycyjnego
studenta
do
bardziej
zróżnicowanej populacji, która zwykle
pracuje w niepełnym wymiarze godzin, w
pełnym wymiarze godzin i / lub ma
zobowiązania rodzinne. Zjawisko to stworzyło
większą grupę dorosłych słuchaczy, którzy
uczęszczają do szkół wyższych i którzy stoją
przed niezliczonymi wyzwaniami związanymi
z ich edukacją.

kierują się własnymi potrzebami.

1.

2.

Dorośli są wewnętrznie zmotywowani i

Dorośli wnoszą do nauki doświadczenia
życiowe i wiedzę

3.

Dorośli są zorientowani na cel

4.

Dorośli są zorientowani na przydatność

5.

Dorośli mają praktyczne podejście
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WYTYCZNE DLA GRUP DOCELOWYCH
Wytyczne dla grupy docelowej są dostosowane do kontekstu i warunków panujących w regionach
partnerów. Szczegółowe wyjaśnienie wytycznych znajduje się w poniższej tabeli.

DOCELOWI SŁUCHACZE ARDENT…
• są to zazwyczaj osoby w wieku 25-65 lat z pewnym formalnym/nieformalnym wykształceniem
• podejmują studia wyższe po okresie nieciągłości biograficznej po zakończeniu edukacji
początkowej
• preferują elastyczne sposoby studiowania w porównaniu ze sztywnymi harmonogramami
regularnych programów studiów
• są grupą heterogeniczną* pod względem pochodzenia/wykształcenia
• posiadają wewnętrzne zainteresowanie rozwojem obszarów wiejskich i przedsiębiorczością

• mogą nie posiadać/posiadać niewielką - pewną wiedzę/doświadczenie w zakresie
przedsiębiorczości
• mogą być w pewnym stopniu zatrudnione, ale wolimy angażować osoby niezatrudnione i/lub
NEET (Not in Education, Employment, or Training)
* bardzo pożądane (mile widziana interdyscyplinarność)

SŁUCHACZE, KTÓRZY NIE SĄ DOCELOWI…
• tradycyjni studenci studiów stacjonarnych, którzy podejmują studia wyższe bezpośrednio po

zakończeniu edukacji początkowej
• przedsiębiorcy z doświadczeniem edukacyjnym (np. którzy zaprzestali prowadzenia działalności
gospodarczej)
• aktywni przedsiębiorcy
• członkowie Rady Wiejskiej
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AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WIEJSKIEJ
Akcelerator Przedsiębiorczości Wiejskiej to
program szkoleniowy, którego celem jest
przygotowanie dorosłych słuchaczy do
tworzenia,
testowania
i
rozwijania
kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla
społecznych i ekonomicznych potrzeb
obszarów wiejskich w ciągu kilku miesięcy.
Wykorzystujemy spostrzeżenia i narzędzia z
nauczania opartego na społeczności (CBL),
uczenia się opartego na problemach (PBL) i
myślenia projektowego, aby przejść od
przestrzeni problemowej do wdrożenia
pomysłu w krótkim czasie.

Dla każdego modułu szkolenia przewidziane
są kluczowe działania i cele dydaktyczne.
Każdy ma pewien stopień elastyczności pod
względem treści, długości i sposobu realizacji
każdego modułu. Jednakże wyniki będą
znormalizowane i takie same dla całego
konsorcjum ARDENT.
Poniżej znajduje się opis każdego z modułów.
Narzędzia wykorzystywane w każdym z
modułów są przedstawione odrębnie.

Tworzenie zespołów &
wprowadzenie i poznaj swój
zespół

Poznaj problem

Opracowanie rozwiązania

Zdefiniuj swój model
biznesowy

Udane zaprezentowanie
swojego rozwiązania
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1. Tworzenie zespołów
W początkowej fazie ważne jest, aby
partnerzy ARDENT rozmawiali z zespołami
dorosłych uczących się o swojej roli oraz o
tym, w jaki sposób partnerzy ARDENT będą
wspierać pracę zespołu. Co partnerzy
ARDENT będą robić dla zespołu? Czego
partnerzy ARDENT oczekują od zespołu?
Praca zespołu musi być jasno określona i
dopasowana do rzeczywistych potrzeb
obszarów wiejskich. Jeśli zespół nie otrzyma
od partnerów ARDENT jasnego określenia
misji lub zakresu działania, to ich stworzenie
powinno
być
częścią
procesu
inauguracyjnego zespołu.
Wybór właściwych członków zespołu ma
kluczowe znaczenie. Najlepiej byłoby, gdyby
zespoły były małe (nie mniej niż 2 osoby i nie
więcej niż 6 osób), aby ich członkowie mogli
rozwinąć
wysoki
poziom
więzi
i
współzależności. Członkowie muszą posiadać
dobre umiejętności interpersonalne do pracy
w małych grupach. W przypadku zespołów
pracujących nad wyzwaniami społecznymi i
ekonomicznymi na obszarach wiejskich,
zróżnicowane członkostwo (pod względem
wykształcenia, wiedzy technicznej i płci)
może prowadzić do stworzenia bogatszego
zespołu, który osiągnie lepsze wyniki.

A. Kwestie podstawowe
1. Dlaczego tworzony jest ten zespół?
2. Jaki jest zakres działania zespołu? (Czy
zakres ten został ustalony przez sponsorów
zespołu lub przez nich zatwierdzony)?
B. Cele
1. Jakie są konkretne cele projektu (lub
usprawnienia procesu)?
2. Co stanowi sukces?
C. Role i obowiązki
1. Dlaczego każdy z członków tego zespołu
został wybrany? Jakie umiejętności/wiedzę
wnosi każdy członek zespołu?
2. Jaka jest rola Lidera Zespołu?
D. Rezultaty/termin
1. Jaki jest rezultat/produkt dla tego
zespołu?
2. Jaki jest nasz ogólny harmonogram?
E. Zaangażowanie
1. Jak dużo czasu zamierzamy poświęcić na
ten projekt?
2. Czy wszyscy członkowie zespołu muszą
być dostępni na każdym spotkaniu?
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2. Wprowadzenie i poznaj swój zespół
Cel
Celem tego modułu jest zainicjowanie
akceleratora przedsiębiorczości wiejskiej.
Spotkania inauguracyjne zespołów są ważną
częścią procesu przedsiębiorczości. Spotkanie
inauguracyjne
umożliwia
zespołowi
określenie i zrozumienie celów, misji i
struktury projektu. Dobrze zaplanowane
spotkanie otwierające może zwiększyć
produktywność zespołu i zbudować jego
dynamikę. Dobrze zaplanowane spotkanie
otwierające może zwiększyć wydajność
zespołu i nadać mu rozmach. Odpowiednio
przygotowane spotkanie pozwoli dorosłym
uczniom zdefiniować misję, wyniki, role i
obowiązki oraz czynniki sukcesu. Ponadto,
moderatorzy modułu przedstawią projekt
ARDENT oraz Akcelerator Przedsiębiorczości
Wiejskiej. W tym module dorośli słuchacze
odpowiedzą na takie pytania, jak: "Dlaczego
podejmują się Państwo realizacji tego
projektu? Jak zdefiniowalibyśmy sukces?
Jakie są pierwsze pomysły na potencjalne
rozwiązania dla wyzwań społecznych i
ekonomicznych w regionach wiejskich?"
Pod koniec modułu, dorośli słuchacze będą
mieli jasny zakres i zgrany zespół, aby
rozpocząć moduł eksploracji problemu.

Rezultaty
Po zakończeniu tego
słuchacze będą posiadać:

modułu

dorośli

• Przejrzysty obraz projektu ARDENT, jego
treści, wyniki i strukturę
• Przejrzysty przegląd programu Rural
Entrepreneurship Accelerator, jego treści,
wyniki i strukturę.
• Zgodność zespołową co do celu, założeń i
nadchodzących
kluczowych
działań
związanych z rozwiązywaniem problemów
społecznych i gospodarczych w ich
regionie.

Przykładowe narzędzia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Team canvas
What’s in the bag?
Who are we now?
Two truths and one lie
One common thing
Marshmallow challenge / spaghetti
tower
7. Team flower
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3. Poznaj problem
Cel
W trakcie modułu eksploracji problemu,
dorośli słuchacze rozpoczną analizę wyzwań
nakreślonych w Spotkaniu Konsultacyjnym na
Obszarach Wiejskich. Jednym z głównych
powodów
niepowodzenia
rozwiązań
przedsiębiorczych
jest brak potrzeby
rynkowej. W tym module dorośli słuchacze
odpowiedzą na pytania takie jak: "Czy mamy
wystarczającą
wiedzę
o
problemie,
interesariuszach,
rynku,
czynnikach
otaczających itp."; Czy uwzględniliśmy
perspektywy wszystkich interesariuszy?"; Czy
końcowe stwierdzenie problemu jest jasne
dla członków grupy?"; Podsumowanie
(Debriefing): Czy stwierdzenie problemu
zostało sprawdzone z członkami rady
wiejskiej?"
Na koniec modułu eksploracji problemu,
dorośli uczący się sformułowali jasne
stwierdzenie problemu, które nakreśla grupę
docelową, do której się zwracają oraz
problem, który próbują rozwiązać w oparciu
o zatwierdzone wnioski. Aby przejść do
dopasowania problemu, dorośli słuchacze
będą musieli pokazać, że mają jasne
zrozumienie i walidację tego, kim jest ich
użytkownik końcowy i jaki problem będą
próbowali rozwiązać.

Rezultaty
Pod koniec tego etapu dorośli słuchacze będą
posiadać:
• Problem, który warto rozwiązać
• Właściwe rozpoznanie problemu wystarczającą wiedzę o problemie,
interesariuszach,
rynku,
czynnikach
otaczających itp.
• Zadanie do rozwiązania, które jest
potwierdzone przez członków rady
wiejskiej

Przykładowe narzędzia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mind mapping
5w1h
Problem sizing canvas
Restating the problem
Hits or dots
Empathy map
Customer journey
Outcome statements
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4. Opracowanie rozwiązania
Cel
W trakcie opracowywania rozwiązania dorośli
słuchacze wykorzystają problem, który
zidentyfikowali w trakcie modułu analizy
problemu,
jako
punkt
wyjścia
do
zaprojektowania i przetestowania różnych
rozwiązań. Zafascynowanie początkowym
rozwiązaniem bez dokładnego zbadania
alternatyw jest sposobem, który zmniejsza
szanse na udany pomysł. W tym module,
dorośli uczniowie będą tworzyć różne
pomysły i podejścia do tego, jak problem
może być rozwiązany, zmieniać układ
pomysłów i rozwijać te najbardziej
obiecujące oraz decydować o wyborze
najbardziej obiecujących pomysłów.
Dorośli słuchacze będą odpowiadać na
pytania takie jak: "Czy uwzględniliśmy
wszystkie perspektywy w fazie tworzenia
pomysłów?; Czy próbowaliśmy je połączyć
lub rozwinąć pomysły?; Czy najlepsze
pomysły pokrywają potrzeby interesariuszy?;
Czy wszyscy w grupie szczegółowo zrozumieli
najlepsze pomysły?". Odpowiadając na te
pytania, dorośli słuchacze zniwelują ryzyko
swoich
projektów
poprzez
unikanie
inwestowania czasu i zasobów w rozwiązania,
które nie zostaną przyjęte przez społeczność
wiejską

Rezultaty
Pod koniec tego etapu dorośli słuchacze będą
potrafili:
• Przeanalizować różne pomysły i koncepcje,
w jaki sposób problem może zostać
rozwiązany
• Uporządkować pomysły i rozwinąć te
najbardziej obiecujące
• Wybrać najbardziej obiecujący pomysł i
rozwinąć go w jasną koncepcję

Przykładowe narzędzia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Crazy 8’s
Analogy thinking
Build it. Break it. Fix it.
Random objects
6–3–5
Problem reversal
Competitive innovation challenge
7 hats
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5. Zdefiniuj swój model biznesowy
Cel
Podczas modułu definiowania modelu
biznesowego dorośli słuchacze będą badać i
weryfikować modele biznesowe w celu
wspierania ich rozwiązań dla wyzwań
ekonomicznych lub społecznych w ich
obszarach wiejskich. Model biznesowy jest
kluczem do zapewnienia, że mogą oni
rozwiązać wyzwania, przed którymi stoją
społeczności wiejskie. Podczas całego
modułu definiowania modelu biznesowego,
dorośli słuchacze będą musieli zweryfikować
swoje najbardziej ryzykowne założenia
dotyczące modelu biznesowego poprzez
eksperymenty. Ponadto, w tym module
dorośli słuchacze dowiedzą się, jak
zarejestrować swoją działalność gospodarczą
w ich własnych krajach, począwszy od
pozwoleń, uprawnień, form prawnych,
rejestracji,
podatków
biznesowych
i
ubezpieczeń.
Dorośli słuchacze będą odpowiadać na
pytania takie jak: " Czy pomyśleliśmy o
każdym elemencie pomysłu i jak można go
przekształcić w prototyp?; Czy sprawdziliśmy
nasze prototypy w praktyce lub z przyszłym
klientem / użytkownikiem?; Jakie są inne
potencjalne źródła przychodów? Jaką
wartość wszyscy wychwytują?".

Rezultaty
Pod koniec tego etapu dorośli słuchacze będą
mogli:
• Zbadać różne źródła przychodów, aby
wesprzeć swoje rozwiązanie
• W jasny sposób przedstawią segmenty
klientów, propozycje wartości, kanały,
relacje
z
klientami,
strumienie
przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe
działania,
kluczowe
partnerstwa
i
strukturę kosztów.
• Jasno przedstawić proces rejestracji firmy

Przykładowe narzędzia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Business model canvas
Ballpark figures
Criteria and ranking
Value curve
Postmortem
Prototyping
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6. Zdefiniuj swój model biznesowy
Purpose

Outcomes

During the pitching development module,
adult learners will learn presentation skills
and pitching strategies. A pitch is a method
for a short summary of an idea whose focus
is on positive aspects such as uniqueness. In
terms of content, the pitch should always be
adapted to the relevant target group. It is
generally recommended to have Value
Proposition Statement and Elevator Pitch
available at any time even without
presentation slides. All pitches require a lot
of
practice
and
should
not
be
underestimated by adult learners. Just like in
the solution development, the pitch should
be improved step by step in iteration loops.

At the end of this module, adult learners will
have:

Adult learners will be answering questions
such as: “What problem (or want) are we
solving?; What kinds of people, groups, or
organizations have that problem?; How many
are there, where are they, what do they do
about it now?; How are we different?;Who
will we compete with? How are they
different?”.

• Understood the purpose and structure of
a good pitch
• Designed their pitch and considered a
number of tips and best practices how to
understand their audience
• Completed a couple of dry-runs and
received feedback provided by facilitators
and the other teams

Przykładowe narzędzia
1. Elevator pitch
2. Pitching canvas
3. Pitching checklist
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SPOSOBY I WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE SZKOLEŃ ONLINE
Może się zdarzyć, że szkolenie nie może odbyć się fizycznie. Zamiast modułów bezpośrednich, można
zorganizować szkolenie online. Rzeczywiście, może to być bardziej wymagające, ale z odpowiednimi
narzędziami i strategiami, może być równie skuteczne jak fizyczne spotkanie

Cel

Narzędzie

Komunikacja

SLACK

Wideokonferencje

ZOOM

Komunikacja

MIRO

MURAL

Wideokonferencje

Komunikacja

Padlet

Mentimeter

Wideokonferencje

Opis
SLACK jest narzędziem komunikacyjnym, które może być używane
do projektów grupowych. Na SLACK'u znajdują się różne fora.
Każdy kanał może być postrzegany jako forum dla konkretnego
tematu.
ZOOM jest narzędziem do prowadzenia wideokonferencji na
żywo. Dzięki wideorozmowom możemy spotkać się online.
Wykładowcy przedstawią Ci treści, a Ty będziesz mógł pracować w
mniejszych grupach i wykonywać interaktywne zadania.
MIRO to narzędzie do tworzenia tablic cyfrowych. Można go
używać razem w grupie do wykonywania interaktywnych zadań,
takich jak mapy myśli czy burze mózgów. Zasadniczo, działa jak
zwykła tablica.
MURAL to cyfrowa przestrzeń robocza do współpracy wizualnej.
Platforma umożliwia innowacyjnym zespołom myślenie i
współpracę wizualną w celu rozwiązywania ważnych problemów.
Padlet to internetowa, pusta tablica ścienna, która może być
używana przez zaproszonych uczestników do współpracy przy
zbieraniu pomysłów, burzy mózgów i dzieleniu się informacjami.
Uczestnicy mogą zamieszczać komentarze, obrazy, filmy i linki na
dowolny temat w czasie rzeczywistym, które mogą być później
modyfikowane (Padlet 2017).
Mentimeter to narzędzie do zadawania interaktywnych pytań.
Będziemy go używać na zajęciach, abyś mógł być ich aktywnym
uczestnikiem. Narzędzie to umożliwia udzielenie odpowiedzi na
pytanie za pomocą telefonu komórkowego. Wszystkie odpowiedzi
są anonimowe i zostaną wyświetlone w prezentacji PowerPoint
wykładowcy. Możesz więc bezpośrednio przedyskutować wyniki.
Zaczynajmy!
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PREZENTACJE
Impreza poświęcona prezentacji rozwiązań
odbędzie się po zakończeniu programu
Akcelerator Przedsiębiorczości Wiejskiej.
Wydarzenie to daje dorosłym słuchaczom
możliwość zaprezentowania opracowanych
przez nich rozwiązań w zakresie potrzeb i
wyzwań obszarów wiejskich w ich regionie
oraz zebrania informacji zwrotnych od
członków Rady.

5-cio, 10-cio lub 15-to minutowe
prezentacje
Dorośli słuchacze zaprezentują swoje
rozwiązania w formie prezentacji. Czas
trwania prezentacji może być ustalony przez
partnerów projektu. Zalecane jest jednak,
aby nie był on krótszy niż 5 minut lub dłuższy
niż 15 minut, tak aby zespoły mogły
zaprezentować swoje rozwiązania bardziej
szczegółowo i uzyskać więcej informacji
zwrotnych. Dorośli słuchacze powinni
również wesprzeć swoją prezentację za
pomocą dokumentu tzw. pitch deck. Slajdy
można tworzyć np. w Keynote, Power Point
lub Prezi, a następnie krótko i zwięźle
podsumować wszystkie ważne informacje i
pozwolić, by zdjęcia mówiły same za siebie.
Idealna liczba to 10 do 13 slajdów.
Metoda ta ma na celu zwrócenie uwagi, co
daje następujące możliwości zastosowania:
• Prezentowanie pomysłów i wyciąganie
wniosków z dyskusji
• Gromadzenie
sugestii
dotyczących
poprawy
• Prośba o pomoc
• Przygotowywanie się do podjęcia decyzji

Spotkanie prezentacyjne w
formule konkursu
Sześć kroków, w jaki sposób zorganizować
konkurs na wykonanie prezentacji:
• Należy wybrać nazwę konkursu.
• Należy wybrać miejsce i zorganizować
catering.
• Przygotowanie oświetlenia do konkursu.
• Zaproszenie prelegenta.
• Zaprosić sędziów, którzy mogą być
przedstawicielami
Rady
Wiejskiej,
przedsiębiorstw,
mieszkańców
lub
urzędników publicznych.
• Stworzyć plan marketingowy wydarzenia.

WDRAŻANIE POMYSŁÓW
Po tym, jak dorośli słuchacze otrzymają
informację zwrotną od Rady Wiejskiej
dotyczącą
opracowanych
przez
nich
rozwiązań, będą aktywnie wdrażać swoje
projekty w wybranych regionach wiejskich
poprzez współpracę ze społecznościami
wiejskimi.
Wdrożenie
projektu
prawdopodobnie
odbędzie
się
po
zakończeniu realizacji projektu.

W tym procesie można wyciągnąć wnioski
dla dalszych rozwiązań w zakresie pilnych
wyzwań społecznych i gospodarczych na
obszarach wiejskich, określić środki do
ponownego dostosowania i udoskonalenia, a
być może nawet konieczne będzie ponowne
rozpoczęcie projektu ze zmienionym
schematem lub dopasowanymi metodami.
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OCENA AKCELERATORA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ
Prosimy
o
wypełnienie
załączonego
formularza raportu "Raport podsumowujący
Akcelerator Przedsiębiorczości Wiejskiej" po
przeprowadzeniu programu szkoleniowego w
Państwa regionie:
• Raport z analizy rozwiązania: Prześlij
wszystkie wypełnione formularze opisu
rozwiązania.
• Formularz oceny szkolenia
• Zdjęcia: Prześlij kilka zdjęć zrobionych w
trakcie
trwania
Akceleratora
Przedsiębiorczości Wiejskiej. Zdjęcia te
zostaną
wykorzystane
do
celów
dokumentacyjnych i upowszechniania
projektu ARDENT.
• Opcjonalnie: Dziennik w jaki sposób
została przebyta ścieżka edukacyjna
przedsiębiorczości dorosłych słuchaczy.

Po zakończeniu spotkania promocyjnego
każda instytucja partnerska musi wysłać
wypełniony "Raport dotyczący wyników
spotkania promocyjnego" do MUAS drogą
mailową. Raport ten składa się z kilku
dokumentów. Pierwszy dokument nosi nazwę
"Raport
podsumowujący"
i
zostanie
przygotowany po zakończeniu spotkania
promocyjnego.
Podsumowując, członkowie projektu ARDENT
przedstawią następujące dokumenty:
• Agenda
wydarzenia
związanego
z
pitchingiem.
• Kopia podpisanej listy uczestników.
• Zdjęcia: Prześlij kilka zdjęć zrobionych
podczas pitching event. Zdjęcia zostaną
wykorzystane do celów dokumentacji i
rozpowszechniania projektu ARDENT.
• Formularz raportu podsumowującego:
Prześlij wszystkie wypełnione formularze
opisu rozwiązania.
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FORMULARZ RAPORTU
PODSUMOWUJĄCEGO
Raport podsumouwujący spotkanie prezentacyjne
Nazwa wydarzenia
Nazwa organizatora wydarzenia:
Data:
Lokalizacja:
Godzina:
Całkowita liczba uczestników:
Liczba uczestników:

mężczyźni

kobiety

diverse

Raport podsumouwujący spotkanie prezentacyjne
Nazwa wydarzenia
Nazwa organizatora wydarzenia:
Data:
Lokalizacja:
Godzina:
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RAPORT Z ANALIZY ROZWIĄZANIA
RAPORT Z ANALIZY ROZWIĄZANIA
Ogólny przegląd sytuacji w Twoim regionie:
W pierwszej kolejności należy przedstawić ogólny przegląd sytuacji społecznej i gospodarczej Waszego
regionu, aby uzyskać głębsze zrozumienie opracowanych rozwiązań. Jak wygląda sytuacja gospodarcza na
obszarach wiejskich w Waszym regionie?

Należy opisać zespoły, które uczestniczyły w programie Rural Entrepreneurship Accelerator.

Rozwiązanie 1
Nazwa rozwiązania:
Zespół:
Liczba uczestników:
Opis wyzwania (podjętego
problem):
Kontekst problemu:
Alternatywne rozwiązania
problemu?
Rozwiązanie wybrane przez
Zespół?
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