0

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POSTĘPU
DEMOKRACJI ERWIN
OSTROWIEC ŚW. 2017
Innowacja społeczna Przedsiębiorczość w 4G testowana jest w ramach
projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

Stowarzyszenie na Rzecz
Postępu Demokracji ERWIN

1

SPIS TREŚCI
ZAMIAST WSTĘPU
AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY
WIZERUNEK
CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA (CZŁOWIEK
PROAKTYWNY)
POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES
POJĘCIE FORMALNE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
MARKETING

PROMOCJA
PUBLIC RELATIONS (PR) W ZARYSIE
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO
PRZEKAZU

USPRAWNIENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ
PRZEDSIĘBIORSTWO Z AUTORYTETEM
NEGOCJACJE
OBLICZENIA, KALKULACJE
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

BIZNES PLAN
BIBLIOGRAFIA

2
5
10
28
30
33
37
44
54
61
69
77
81
87
98
102
115
126
133
144

Innowacja społeczna Przedsiębiorczość w 4G testowana jest w ramach
projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

Stowarzyszenie na Rzecz
Postępu Demokracji ERWIN

2

ZAMIAST WSTĘPU
Przedsiębiorczość to połączenie różnych talentów,
umiejętności

i

energii

z

wyobraźnią,

dobrym

planowaniem i zdrowym rozsądkiem1…

Szanowni Państwo,
obecny

projekt

powstał

w

ramach

innowacji

społecznej

Przedsiębiorczość w 4G, która jest testowana w ramach projektu
grantowego „Akcja Inkubacja”.
I dzisiaj oddajemy do Państwa rąk (pod surową krytykę każdego) nasz
nowy zestaw narządzi wsparcia nauczania przedmiotu Podstawy
Przedsiębiorczości (PP). Zestaw ten nie jest nowym podręcznikiem, lecz
(podkreślamy) jedynie próbą uzupełnienia procesu nauczania w/w
przedmiotu. Powstał on po wielu konsultacjach z naukowcami,
metodykami, pedagogami i … z samą młodzieżą. Uwzględniliśmy
dziesiątki uwag, testowaliśmy całość wielokrotnie na żywym organizmie
liceów … ale wciąż mamy (z pewnością słuszne) obawy, iż co nieco może
być niedopracowane do perfekcji…
W gruncie rzeczy zestaw stanowi podstawowe wytyczne dla
nauczyciela/trenera przedmiotu z zakresu PP, zaś nie obowiązującym
dokumentem w sensie prawnym. W żadnym przypadku nie jest to
encyklopedyczny

przekaz,

a

zbiór

wiadomości

połączony

z

praktycznymi radami i ćwiczeniami do wykonania.
Nie jest tajemnicą, iż w naszych czasach młodzież chętniej zwraca uwagę
na otrzymaną wiadomość (mail lub inne formy komunikacji –
Messenger, Skype itd.), niż na … starą dobrą pracę domową (w postaci
1

B. Karlof, Strategie biznesu. Koncepcje i modele – przewodnik, Warszawa 1992
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książek i zeszytów). Bo pierwsza wersja to ich wirtualny (multimedialny
i nowoczesny) świat, zaś druga, z bólem serca przyznajemy, przestarzałą
przeszłość.
Zatem czy nie lepiej jest zachęcać młodego ucznia/słuchacza do
świadomego korzystania z Internetu nawet w trakcie lekcji dla nauki PP,
niż dalsze nalegania, co wciąż nieraz się zdarza w edukacji? Przyznajmy
się szczerze, przecież i tak niemal każdy podczas zajęć/lekcji czasem
ukradkiem korzysta z dobrodziejstwa techniki – Internetu (przegląda
portale społecznościowe, w jakiś sposób reaguje na smsy, e-maile itp.).
A nas zestaw proponuje im po postu wyciągnąć na ławkę te „zabawki” i
całkiem oficjalnie, w celach nauki, korzystać z nich. A najlepiej to robić
grupowo (po 3-5 osób), korzystając z jednego czy 2 gadżetów (np.
smartphony). W sumie praca zespołowa buduje też umiejętności
współpracy (tzw. teamwork).
Ale, zanim Państwo przystąpią o korzystania z naszego zestawu, warto
najpierw ustalić pewne zasady z uczniami/słuchaczami. A mianowicie
chodzi o zobowiązanie podpisane przez ucznia/słuchacza o tym, iż
żadne nagranie, zdjęcia lub jakakolwiek inna forma utrwalania zajęć
(stenogramy, wystąpienia, wywiady) z PP z udziałem innych
uczniów/słuchaczy nie mogą być kiedykolwiek w jakiejkolwiek formie
udostępnione innym, czyli osobom trzecim. A dlaczego to jest takie
ważne?
Otóż, aby skutecznie korzystać z naszego zastawu, trzeba korzystać nie
tylko z gadżetów typu smartphone, komputer itd., ale i włączyć do
procesu nauczania Facebook (zakładając wspólny dla danej grupy
odbiorców zamknięty profil) oraz wspólny adres e-mail (też tylko dla
danej grupy odbiorców). A będą na profilu czy w skrzyni umieszczone,
jak już wspomnieliśmy wyżej, nagrania, wystąpienia itp.
Zatem zdajemy sobie sprawę, że są to czasem dość delikatne sytuacje,
które nie wzbudzają wielkich emocji w zamkniętym gronie odbiorców
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zajęć, jednak mogą być, delikatnie mówiąc, drażniące, gdy na to patrzy
osoba trzecia.
Warto podkreślić, że wszystkie zadania dla odbiorców są w edytowalnej
formie i z tego powodu zalecane jest, aby każda grupa posiadała gadżet
(np. smartphone) z WORD’em.
Ważne też jest to, iż nauczyciel samodzielnie może ułożyć harmonogram
zajęć, czyli w którym dniu ile godzin przewiduje do realizacji z pomocą
zestawu.
Szanowni Państwo, zważywszy na eksperymentalną strukturę niniejszej
innowacji, będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli skierują Państwo do
nas swoje uwagi, komentarze i porady (innowacja_erwin@onet.pl). Na
pewno weźmiemy je pod uwagę.
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AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY
Rozdział Aktywne Poszukiwanie pracy ma za zadanie
pokazać, iż praca jest jednym z istotnych składników życia
człowieka. Pozwala nie tylko na utrzymywanie poziomu
swojego życia, ale jest też formą samorealizacji. Młodzi
ludzie coraz częściej w swoich marzeniach wymieniają chęć
skończenia

wybranych

studiów,

zajęcie

posady

w

wymarzonym miejscu. Część z nich nie jest w stanie
wyobrazić sobie funkcjonowania bez stałego miejsca
zarobku. Jak ważnym elementem w życiu człowieka jest
praca, uświadamia nam fakt, że brak życia zawodowego
powoduje frustracje i depresje. Praca jest odwiecznym
towarzyszem

każdego

człowieka.

Jednak

jest

ona

odbierana przez ludzi na wiele sposobów. Dla niektórych
jest sensem życia, źródłem satysfakcji i spełnienia swoich
życiowych ambicji, dla innych zaś jedynie przykrą
koniecznością. Zależy to oczywiście od charakteru danego
człowieka oraz rodzaju pracy, jaką wykonuje.
ZADANIE
 Nauczyciel/trener, wysyła na wspólny e-mail poniższą tabelę2 i
proponuje zastanawiać się jak wygląda podejście ucznia/słuchacza
do pracy. Np.:
…

jak

by

zareagował/a,  Jeśli to jej wystarcza, to w porządku.
gdyby
na
obiedzie
 Że też nie ma wstydu, żeby otwarcie
rodzinnym młodsza od
przyznawać się do braku ambicji!

Na podstawie: E. Kuszewska, Test: Czym dla ciebie jest praca?, 19.02.2015, za
zwierciadlo.pl/bez-kategorii/test-czym-dla-ciebie-jest-praca (odczyt: 25.11.2017)
2
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ciebie kuzynka twierdzi, że
w pracy najbardziej lubi  Najważniejsze, że ma stabilną pracę.
swoje miejsce przy oknie.
Gdy to słyszysz, myślisz:

 Nie dziwię się, że nie stać jej na
porządne wakacje!

albo
… czujesz się coraz bardziej  Idziesz na imprezę, żeby
rozerwać
i
nie
myśleć
przygnębiony/a, że w pracy
niepowodzeniach.
nie możesz liczyć ani na

się
o

awans, ani na podwyżkę. Ale  Podliczasz wydatki i zastanawiasz
się, czy stać cię na wyjście do kina.
choć od dwóch miesięcy
wysyłasz CV do różnych
firm, nie dostałaś żadnego  Tak jak zwykle umawiasz się ze
znajomymi w dobrej restauracji.
zaproszenia na rozmowę
kwalifikacyjną. W tej sytuacji  Układasz nowy plan poszukiwania
w piątek wieczorem:
pracy.
Po wspólnej analizie wszystkich odpowiedzi oraz słabych i
mocnych stron powyższych sytuacji, nauczyciel/trener proponuje
uczniom/słuchaczom znaleźć w Internecie charakterystykę cech pracy3
oraz uświadamia im, iż praca spełnia również potrzebę samorealizacji
(samourzeczywistnienia, czyli stawania się tym, kim człowiek chce być)
oraz doskonalenia roli społecznej4.
 Nauczyciel/trener

proponuje

skupić

się

na

następujących

zagadnieniach:


szukanie jakiejkolwiek pracy: nauczyciel/trener prosi o
wyjaśnienie, kiedy

i w

jakich

okolicznościach

szukamy

3 Np.: dobrowolna, podporządkowana,

odpłatna, wykonywana w zespole, podejmowana na rzecz
i ryzyko pracodawcy itd. (M. Zimmermann, Czym jest praca w świetle przepisów prawa pracy,
za
lexplay.pl/artykul/Prawo-Pracy/czym_jest_praca_w_swietle_przepisow_prawa_pracy1
(odczyt: 25.11.2017).
4 A. Tomanek, Praca jako wartość, za znpchorzow.pl/publikacje/opracowania/029.pdf
(odczyt: 25.11.2017)
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jakiejkolwiek pracy, bez względu na nasze zainteresowania i
oczekiwania;


szukanie

pracy

zgodnej

z

zainteresowaniami

i

oczekiwaniami: nauczyciel/trener prosi o wyjaśnienie w jakich
okolicznościach szukamy pracy zgodnie z zainteresowaniami i
oczekiwaniami;


jak długo szukamy pracy: nauczyciel/trener (przesyła do
słuchaczy / uczniów wyświetla na ekranie) pokazuje poniższą
grafikę5 i prosi o ustosunkowanie się do niej – co sami
uczniowie/słuchacze sądzą, jak długo trzeba szukać pracy w
Polsce?
Nie wiem
Ponad rok
Około roku

19,10%
6,20%

3,70%

Około pół roku

16,70%

Około 3 miesięcy

17,80%

Około miesiąca

23,60%

Około tygodnia

19,90%

 nauczyciel/trener proponuje uczniom/słuchaczom przygotować 30
sekundową wypowiedź, zaczynającą się od „Mógłbym / mogłabym
być

+

wymarzony

zawód,

ponieważ

+

uzasadnienie”.

Uczeń/słuchacz powinien nagrać swoje przemyślenia na ten temat i
wysłać na e-mail nauczyciela. Odpowiedzi nie są odstępne innym
uczniom/słuchaczom.

Na podstawie: J. Fryc, D. Szymański, „Szukanie pracy w Polsce to doświadczenie
traumatyczne”. Trwa ponad rok, 02.03.2017, za businessinsider.com.pl/finanse/praca/iletrwa-poszukiwanie-pracy-w-polsce/zxf30qy (odczyt: 03.08.2017)
5
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 nauczyciel/trener przesyła do uczniów/słuchaczy następujące
pytanie: „Czy wiesz co to jest rynek pracy i czy on potrzebuje
Twojego wymarzonego zawodu?”
 wybrane, najbardziej wartościowe odpowiedzi, nauczyciel/trener
prezentuje innym (za zgodą ucznia/słuchacza może podać
nazwisko), uzupełnia je wyjaśnieniami o rynku pracy, o jego
wymaganiach, możliwościach itd.
PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 Nauczyciel/trener

proponuje,

żeby

uczniowie/słuchacze

w

Internecie znaleźli ogłoszenia o pracę (konkretny zawód, konkretne
stanowisko w Polsce i na świecie6), która ich zdaniem jest najbardziej
odpowiednia dla nich (mogą wymieniać się między sobą ogłoszeniami
o pracę poprzez e-mail / swoją grupę Facebooka / skype itd.).
 Nauczyciel/trener proponuje, aby każdy nagrał7 swoje sądy na temat
problemów ze znalezieniem pracy:


uczeń/słuchacz proponuje własne sposoby rozwiązywania
problemu i udostępnia nauczycielowi (a wedle własnego
uwzględnienia również i kolegom / koleżankom) via e-mail,
zamknięty profil FB, skype itd.

 Nauczyciel/trener proponuje poszukać i znaleźć cennik ogłoszeń w
wybranych mediach (przeważnie w lokalnych) i zastanawiać się, czy
warto umieszczać płatne ogłoszenia „szukam pracę” w mediach;

W razie problemów językowych, mogą korzystać z pojęciownika.
Samodzielne nagrywanie własnej wypowiedzi jest bardzo ważne, bowiem przynajmniej na
tym etapie kształcenia w uczniach/słuchaczach rozwija pewność w ogóle co do własnej osoby,
umiejętności wypowiedzi itd. (por.: Olga Kozierowska: mam za sobą wiele kryzysów. Nie
zniszczyły mnie, za coachingwspodnicy.pl/mam-za-soba-wiele-kryzysow-nie-zniszczylymnie, odczyt: 30.10.2017)
6
7
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następnie

pyta

uczniów/słuchaczy

czy

istnieje

możliwość

bezpłatnych ogłoszeń tego typu.
 W celach treningu, każdy słuchacz sporządza własne ogłoszenie
„szukam pracy” i umieszcza na wspólnym profilu Facebook;
 Wszyscy oceniają ogłoszenia (w skali 1-5) i wyniki wysyłają na e-mail
nauczyciela/trenera – on/ona podsumowuje wyniki i osobie z
najwięcej ilością głosów przyznaje ocenę 5.
 Nauczyciel/trener może rozszerzyć ramy dyskusji w kontekście
oceny

innych

źródeł

aktywnego

poszukiwania

pracy,

np.:

samodzielne wysyłanie swoich ofert do firm, które nawet nie
ogłaszają naboru, networking, portale z profilami itp.

pl.freepik.com
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WIZERUNEK
W rozdziale Wizerunek uczestnicy poznają znaczenie
wizerunku

w

odniesieniu

do

życia

prywatnego

i

zawodowego. Odpowiedzą sobie na pytanie czy wizerunek
to

tylko

kwestia

wyglądu?

Wygląd

pomimo

jego

arcyważnego znaczenia, jest to tylko część całokształtu,
bowiem aby naprawdę zrobić dobre wrażenie, potrzebne
są także odpowiednie umiejętności doboru ubrania,
sposobu

zachowania,

mówienia

,

gestykulacji,

itd.

Bezapelacyjnie można stwierdzić, że mowa jest jednym z
najważniejszych

czynników

wpływających

na

nasz

wizerunek.
ZADANIE
 nauczyciel/trener proponuje, żeby każdy spróbował zdefiniować
pojęcie wizerunek (na tym etapie bez pomocy internetu);
 każdy nagrywa własne sądy o wizerunku (co rozumie przez to) i
umieszcza na wysyła nauczycielowi/trenerowi (dopuszcza się
również powklejanie linku z internetu, wykorzystanie cudzej
wypowiedzi na ten sam temat, jeśli uczeń / słuchacz uważa, że przez
cudze nagranie wyraża sam siebie)8.
 nauczyciel/trener

proponuje

szukać

w

internecie

definicję

wizerunku9 (trzeba znaleźć w języku polskim i co najmniej w
jednym obcym – wykluczone są wyniki z Wikipedii);
Sam wybór takiej osoby i sposobu jej prezentacji w sumie jest wyrazem tego, jak
uczeń/słuchacz rozumie wizerunek.
9 Np.: Wizerunek organizacji, za mfiles.pl/pl/index.php/Wizerunek_organizacji (odczyt:
20.12.2017); I. Pacholec, Co to jest wizerunek osoby? Definicja wizerunku, znaczenie, rodzaje,
cechy osobistego wizerunku, 05.05.2016, za wizerunekkobiety.pl/uroda-wyglad8
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 po wykonaniu zadania, uczniowie/słuchacze przesyłają wyniki na
wspólny profil FB;
 podczas bieżącej lub następnej lekcji wszyscy wspólnie debatują - z
czym się zgadzają/nie zgadają w w/w definicjach i dlaczego
(nauczyciel/trener nagrywa debatę i ingeruje tylko jako moderator);
 nauczyciel/trener wysyła do uczniów/słuchaczy (na wspólny e-mail
lub zamknięty profil FB) nagranie w/w debaty i prosi o
zaopiniowanie własnego udziału w dyskusji, celem oceny swojego
wizerunku w skali 3-5, gdzie 3 to ocena przeciętna, a 5 najlepsza –
nie wolno oceniać kolegów / koleżanek;
 nauczyciel/trener proponuje ocenić (skala 3-5) czy i w jakim stopniu
własny wizerunek pasuje do znalezienia wymarzonej pracy10;
 aby zrozumieć jak nasz wizerunek może wpływać na społeczną
percepcję naszej osobowości, nauczyciel/trener proponuje, aby

kosmetyki/co-to-jest-wizerunek-osoby-definicja-wizerunku (odczyt: 12.12.2017); Wizerunek
a prawo autorskie - jak chroniony jest nasz wizerunek?, 01.04.2017, za
poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wizerunek-a-prawo-autorskie (odczyt: 22.12.2017); Jak bardzo
istotny jest Twój wizerunek w pracy? 20.12.2016, za poradnikpracownika.pl/-jak-bardzoistotny-jest-twoj-wizerunek-w-pracy (odczyt: 15.12.2017); E. Słobodianiuk, Wizerunek
osobisty. Tworzenie wizerunku narzędziami PR, za proto.pl/PR/Pdf/Wizerunek_osobisty.pdf
(odczyt:
10.12.2017);
J.
Rasband,
Power
of
Personal
Appearance,
za
ldsbc.edu/documents/career_services/Interviewing/Power%20of%20Personal%20Appear
ance.pdf (odczyt: 14.12.2017); Personal Branding and Creating a Professional Image, za
huronuc.ca/Assets/website/Document/The%20Hub/Career%20Services/2.1h.1%20Person
al%20Branding%20and%20Creating%20a%20Professional%20Image.pdf
(odczyt:
14.12.2017); W. A. Kahn, Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement
at Work, w: Academy of Management Journal; Dec 1990; 33, 4; ProQuest, za
pdfs.semanticscholar.org/cbb3/887590de9e5dc702b5d2655fbe804669fea0.pdf
(odczyt:
14.12.2017) itd.
10 Delikatność tej materii polega na tym, iż trzeba odbiorców uświadomić, że często pierwsze
wrażenie może prowadzić do błędnych atrybucji i sprawiać, iż dana osoba zostanie źle
przyporządkowana w percepcji oceniającego. Zatem ważne jest zachowanie pewnej spójności,
czyli równowagi wizerunku zewnętrznego - rozumianego jako wygląd, z rodzajem pracy (o
którą dana osoba się stara/aplikuje). Warto w każdych sytuacjach oddzielić wizerunek
zawodowy od prywatnego
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uczniowie/słuchacze w 5 słowach scharakteryzowali wizerunek
każdego z poniższych „ludków”11:

 uczniowie/słuchacze dodatkowo odpowiadają na następujące
pytania:


kim oni mogą być z zawodu?



czy są osobami z którymi chciałbyś się przyjaźnić?



który z nich może być businessmanem?



czy chciałbyś / chciałabyś się przyjaźnić z którymś z nich (tak /
nie – dlaczego?)

11

Pochodzi z Freepik Char
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dopasuj zawody do 5 wybranych twarzy (kierując się
odpowiedniością wizerunku do wykonywanej profesji)

 nauczyciel/trener proponuje, aby uczniowie/słuchacze w 5 słowach
scharakteryzowali stany emocjonalne każdej z 4 postaci12 i dopisał
swoje imię do postaci najbardziej przypominającej siebie (),
jednocześnie uzasadniając swój wybór:

 swoje wybory uczniowie/uczestnicy wysyłają na e-mail nauczyciela.
 nauczyciel/trener przesyła na adres mailowy uczniów/słuchaczy
następującą tabelę „Reguła 4 x 20”13:
sekund

zrobimy na otoczeniu dobre lub złe
wrażenie;
jak idziemy (pytajnik – pozycja

20

kroków przygarbiona, czy wykrzyknik – pozycja
wyprostowana);

pierwszych
słów
minut

co powiemy;
jaki mamy wyraz twarzy (uśmiechnięty /
smutny).

Pochodzi z Ddraw - Freepik.com 77
Na podstawie: Autoprezentacji nauka, za kotnagalezi1.blox.pl/2013/05/autoprezentacjinauka.html (odczyt: 20.10.2017)
12
13
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 nauczyciel/trener wspólnie z uczniami/słuchaczami analizuje w/w
tabelę i zwraca uwagę na tak istotny fakt, iż sam wygląd, który mimo
arcyważnego znaczenia, jest tylko częścią całokształtu14, bowiem aby
naprawdę zrobić dobre wrażenie, potrzebne są także określone
umiejętności doboru ubioru, sposobu zachowania, mówienia,
gestykulacji, czystości (zarówno higieny osobistej, jak i ubrań),
sprawność wysławiania się itd.
 nauczyciel/trener przesyła dodatkowo do skrzynki dwa nagrania
(załączone niżej) i prezentowaną tabelę; proponuje wysłuchać je
oraz przeanalizować czym się różnią; przy analizie głosów
uczniowie/słuchacze korzystają z tabeli (oceny mogą być w skali 15, gdzie 1 to ocena najgorsza, a 5 najlepsza):
Głos A

Głos B

inne uwagi

słownictwo
składnia zdań
zrozumiałość przekazu
(komunikatu)
wartość informacyjna
komunikatu
emocjonalność
efektywność
(skuteczność)
Wypowiedzi

Głos 008.m4a

Głos 009.m4a

„Najważniejsze jest to, aby uzmysłowić sobie, że wizerunek to nie tylko wygląd. A wyglądu
z kolei nie można ograniczać tylko i wyłącznie do cech fizycznych. Niemal każdą
niedoskonałość cielesną można zamaskować odpowiednim ubraniem. W rzeczywistości
bowiem bardziej od rozmiaru noszonych ubrań, długości nóg, koloru włosów czy oczu liczy
się to, czy osoba jest zadbana, schludna i potrafi się zaprezentować profesjonalnie” (źródło:
Wizerunek
i
wygląd
–
czy
znaczą
to
samo?,
29.04.2015,
za
strefastylu.com.pl/blog/kobieta/wizerunek-i-wyglad-czy-znacza-to-samo,
odczyt:
02.08.2017)
14
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 uczniowie/słuchacze, wypełniają tabelę i przesyłają odpowiedzi na
skrzynkę; nauczyciel/trener wspólnie z nimi analizuje wyniki:
analiza głosów pomaga określić jaki komunikat jaką ma wartość przy
wizerunku (jaki wizerunek buduje), bowiem bez obaw można
stwierdzić, iż mowa jest jednym z najważniejszych czynników,
wpływających na nasz wizerunek;
 nauczyciel/trener pyta o tremę i stres: jak uczniowie/uczestnicy je
zdefiniują albo scharakteryzują (można korzystać z internetu). Po
odpowiedziach uczniów/słuchaczy, pyta o ocenę w/w głosów z
perspektywy tremy i stresu;
 nauczyciel/trener zwraca uwagę, żeby uczniowie/słuchacze skupili
się na (przynajmniej wedle własnego rozumowania) racjonalnym
stosowaniu ewentualnych metod, adekwatnych w konkretnych
sytuacyjnych:


uczniowie/słuchacze proponują swoje „metody” walki z tremą i
ze stresem (mogą korzystać z internetu). Uczniowie/słuchacze
mogą też opisać metody, o których słyszeli, choć sami nigdy nie
stosowali.

PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 nauczyciel/trener proponuje, przeczytać załączony tekst przed
lustrem i nagrać „wystąpienie”, po czym, uczniowie/słuchacze
wysyłają nagrania na e-mail nauczyciela/trenera, który podczas
następnej lekcji analizuje ewentualne błędy uczniów/słuchaczy (do
nagrań nie mają dostępu inni uczestnicy) i jeśli autor nagrania się
zgadza, to można ujawnić jego/jej dane:


uczeń/słuchacz ma

czytać jak najlepiej, bez świadków,

udawać/inscenizować, iż jest to wystąpienie publiczne (dla
pewności postawy mogą trzymać teczkę lub długopis w rękach):
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Poniżej prosta propozycja tekstu, który może być w dowolny
sposób zmodyfikowany – merytorycznie, gramatycznie, wedle płci
itd.
Nazywam się [imię i nazwisko]. Urodziłam się w XXXX roku i
obecnie mam XX lat. Chodzę do szkoły [numer / nazwa szkoły]
we Wrocławiu.
Jestem szatynką o brązowych oczach, średniego wzrostu.
Ubieram się na sportowo, choć stroje eleganckie nie są mi obce.
Moje zainteresowania są dosyć rozległe. Interesuje się muzyką.
Uczę się gry na gitarze. Moją pasją jest też sport, szczególnie
siatkówka i koszykówka. Uwielbiam czytać książki przygodowe,
fantastyczne i obyczajowe. W przyszłości chciałabym dużo
podróżować i poznawać inne kultury.
Moimi ulubionymi przedmiotami w szkole są: język polski,
biologia i wychowanie fizyczne.
Na

razie

mój

wymarzony

zawód,

który

chciałabym

wykonywać, to weterynaria. Kocham zwierzęta i chciałabym
im pomagać .

ZADANIE
 nauczyciel/trener przypomina, iż prosta sylwetka również ma duże
znaczenie w kreowaniu wizerunku oraz dodaje siły, energii, odwagi
itd.; proponuje uczniom/słuchaczom (z pomocą m.in. internetu)
opracować wskazówki na utrzymanie wyprostowanej postawy.
Ponadto, nauczyciel/trener może zwrócić uwagę na pewne (na pozór
oczywiste) kwestie: np. przed rozmową należy powstrzymać się od
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tłustych posiłków czy innych, ostrych dań, które mogą powodować
problemy żołądkowe, nieprzyjemny zapach z ust itd.15
 nauczyciel/trener proponuje skupić się co najmniej na następujących
zagadnieniach16:
Twoja sylwetka

Co robić? (czyli
zalecenia)

Co ja robię? (czyli
stosuję taką technikę)

Twoje ciało w lustrze
Opieranie się o ścianę
Siedzenie
Stanie
Chodzenie
Spanie
Siadanie na skraju
krzesła
 opracowany przez siebie materiał uczniowie/ uczestnicy przesyłają
na skrzynkę nauczyciela/trenera, który na następnej lekcji omawia
otrzymane wskazówki (za zgodą ucznia/słuchacza może ujawnić
dane autora);
 nauczyciel/trener przesyła do uczniów/słuchaczy poniższą tabelę ze
wskazówkami kreowania pozytywnej postawy (opracowanymi
przez ekspertów), z prośbą o uzupełnienie i odesłanie na wspólny
mail:

wskazówka

na co
wpływa17

mogę

nie mogę

stosować,

stosować,

ponieważ… ponieważ…

Generalnie ważna jest kwestia zachowania pewnej tzw. równowagi fizjologicznej
szczególnie w czasie rozmowy, gdyż różne czynniki przeszkadzające w skupieniu się, mogą
przeszkadzać również w odbiorze samego kandydata, czy też powodować m.in. jego
zdenerwowanie.
16 Na podstawie: Prawidłowa postawa ciała – 8 porad, za krokdozdrowia.com/prawidlowapostawa-ciala-8-porad (por.: 29.11.2017)
17 Może wpływać np. na postawę, włosy, spojrzenie, gestykulację, mowę itp.
15
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wszędzie, czy się siedzi czy
się stoi, można wyobrazić
sobie, że do czubka głowy
jest przyczepiona nitka,
której

drugi

koniec

zaczepiono gdzieś wysoko,
wysoko,

a

kręgosłup

maksymalnie rozciąga się.
Unieś

lekko

przyciągnij

brodę,

łopatki

do

siebie


rozluźnij kark, zatocz kilka
kółek

głową,

poruszaj

ramionami i barkami


wyobraź sobie, że cały czas
masz na głowie jajko i …
szkoda go stłuc



staraj

się

zawsze

zajmować
centralne:

miejsca
daj

innym

szansę, żeby Cię dostrzegli


siadaj swobodnie, zawsze
dbając o wygodę: oprzyj
plecy,

ułóż

ręce

podłokietnikach,

na
nogi

lekko do przodu. Jeżeli nie
jest Ci wygodnie, to wstań
natychmiast

i

innego

poszukaj
krzesła.

Wygodniejszego!
Większego!
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jeżeli trudno Ci zapanować
nad

spojrzeniem,

prowadząc rozmowę np. z
przełożonym,

ćwicz,

powtarzając w myślach
imię

rozmówcy

(jakby

było przed lustrem). Twoje
spojrzenie zrobi wrażenie
życzliwego
zainteresowania i … masz
partnerskie relacje


najłatwiej

rozluźnić

mięśnie twarzy poprzez
uśmiech

(byle

nie

głupkowaty)18


przypominamy, iż dobry
głos, to często podstawa
sukcesu



panuj

nad

intonacją,

wznosząca się na końcu
jakiegokolwiek

zdania

intonacja brzmi tylko jako
pytanie, a opadająca – jako
rozkaz


strój musi pasować do
właściciela i do jego stylu.
Ma

być

swobodą

noszony
i

ze

sprawiać

18 Pamiętajmy

o tym, że nasza twarz odzwierciedla wszystkie przeżywane emocje. Wściekłość
i zdenerwowanie są szczególnie wyraźne, otoczenie zaś odbiera je wyjątkowo negatywnie.
Okazywanie takich emocji nie przystoi właścicielowi przedsiębiorstwa.
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wrażenie

w

pełni

świadomego wyboru, a nie
przebrania


elegancja robi wrażenie,
ale

też

bardzo

wymaga

często

inwestycji,

niekiedy nawet całkiem
poważnych.
 nauczyciel/trener przesyła na wspólną skrzynkę poniższy rysunek
(Waga) z prośbą o interpretację:

Waga19
 uczniowie/słuchacze swoje interpretacje przesyłają na wspólną
skrzynkę, nauczyciel/trener analizuje wspólnie z uczestnikami ich
znaczenie.
 nauczyciel/trener proponuje uczniom/słuchaczom ocenić znaczenie
i wpływ (w skali 1-5, gdzie 1 jest najgorszą oceną a 5 najlepszą)
poniższych (umownych) składników na wizerunek człowieka
(jednocześnie nauczyciel zwraca uwagę na kontekst sytuacyjny:
Stan aktywny mózgu wywołuje mobilizację do czynów, śmiałości i chęci bycia widocznym.
Stan pasywny mózgu wywołuje marnotrawstwo czasu, energii oraz nieśmiałość i chęć ukrycia.
19
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inaczej będzie w biurze konsultingowym, a zupełnie inaczej w
hipsterskiej agencji reklamowej czy w start-up’ie informatycznym
itd.):
czy (i jaki)
składnik wizerunku

ocena

mamy na to
wpływ

 cechy zewnętrzne,
 strój (schludność,
Wygląd
zewnętrzny

czystość itd.),
 makijaż,
 zainteresowania,
 fryzura.
 sposób
komunikowania,
 mimika i
gestykulacja,

Zachowanie

 postawy i sposób
poruszania się,
 środowisko w
którym się „obraca”,
 inne elementy
niewerbalne.
 charakter,
 budowanie relacji z
ludźmi,

Indywidualne
cechy

 kompetencje,
 sztuka
porozumiewania się
i modulacji głosu,
 wiedza,
 poglądy i wartości.
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 uczniowie/słuchacze

przesyłają swoje odpowiedzi na skrzynkę

nauczyciela/trenera (inni nie mają dostępu do odpowiedzi kolegów
/ koleżanek). Nauczyciel/trener interpretuje odpowiedzi i (za zgodą
uczestników) komentuje poszczególne składniki;
 nauczyciel/trener proponuje określić (również z pomocą internetu)
jakie miejsce w przekazie informacji (w procentach) zajmują
następujące składniki komunikacji20:

ZAPACH (arcyważna rzecz, bowiem
już zaledwie 8 molekuł substancji
zapachowej „opowie” o nas coś
pozytywnego lub negatywnego)
17%

EKSPRESJE MIMICZNE
(stanowią najistotniejsze
źródło pozwalające
stwierdzić nam czy ktoś jest
radosny i szczęśliwy, czy też
smutny i przygnębiony)
16%

MOWA (umiejętność
wysławania się, składnia
itd.)
17%

GESTY (wzmacniają
informację głosową,
jednak mogą całkiem
zastępować słowa)
16%

DYSTANS KOMUNIKACYJNY
(jak daleko stoimy, siedzimy od
rozmówcy)
17%

DOTYK (czyli ucisk na nasze ciało – uścisk
dłoni, „buziaki” itd.)
17%

 nauczyciel/trener

proponuje

po

raz

drugi

nagrać

swoje

„wystąpienie”21, tym razem biorąc pod uwagę wszystkie już

Uwaga! Dane na wykresie są symboliczne i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Przypominamy tekst wystąpienia. Tekst może być w dowolny sposób zmodyfikowany –
merytorycznie, gramatycznie. Np.:
Nazywam się XXX YYYYY. Urodziłam się XXXXXXX roku i obecnie mam XX lat. Chodzę
do XXX klasy Liceum nr XXXX we Wrocławiu.
Jestem szatynką o brązowych oczach, średniego wzrostu. Ubieram się na sportowo,
choć stroje eleganckie nie są mi obce.
Moje zainteresowania są dosyć rozległe. Interesuje się muzyką. Uczę się gry na gitarze.
Moją pasją jest też sport, szczególnie siatkówka i koszykówka. Uwielbiam czytać
20
21

Innowacja społeczna Przedsiębiorczość w 4G testowana jest w ramach
projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

Stowarzyszenie na Rzecz
Postępu Demokracji ERWIN

23

omówione kwestie, związane z wizerunkiem (w szczególności
sposób wysławiania się, mimikę, gestykulację itd.).
 nauczyciel/trener,

jako

podsumowanie,

przesyła

uczniom/słuchaczom poniższy rysunek i prosi o interpretację
umownej „wagi”:
Wizerunek podlega zużyciu lub
starzeniu się. Czyli potrzebuje
odnawiania.

Dobry wizerunek, jak
dobry towar, przynosi
profity.
 nauczyciel/trener podsumowuje bieżące zajęcie, zwracając uwagę
również na to, że w praktyce młodzi ludzie mogą mieć do czynienia
z bardzo różnorodnymi formami weryfikacji ich umiejętności lub
wiedzy: np. wykonanie m.in. jakiegoś zadania lub projektu, co
wymagać będzie od nich nie tylko posługiwania się pewnymi
umiejętnościami i wiedzą, ale również zachowaniem się w sytuacjach
stresowych, presji

czasu, wpływu innych uczestników

lub

organizacji, ustalania ważności zadań itp. Prowadzący nawiązuje
również do tzw. Assessment center (czyli ośrodków oceny), gdzie
przyszli pracownicy mogą być poddani testom i rozwiązywaniu

książki przygodowe, fantastyczne i obyczajowe. W przyszłości chciałabym dużo
podróżować i poznawać inne kultury.
Moimi ulubionymi przedmiotami w szkole są: język polski, biologia i wychowanie
fizyczne.
Na razie mój wymarzony zawodu, który chciałabym wykonywać, to weterynarii.
Kocham zwierzęta i chciałabym im pomagać.
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problemów w sytuacjach odzwierciedlających przyszłe środowisko
pracy.
 nauczyciel/trener przesyła na wspólny profil FB poniższy test i
proponuje rozwiązać go, celem sprawdzenia wiedzy z powyższych
zagadnień.
SPRAWDZIAN WIEDZY Z ZAKRESU
„Wizerunku (i autoprezentacji)”
1. Retoryka to:
A. sztuka walki
B. sztuka argumentacji
C. sztuka romańska
D. sztuka prowadzenia sporów
2. Umiejętność prowadzenia sporów to:
A. retrowersja
B. ekskomunika
C. retoryka
D. erystyka
3. Komunikacja werbalna to:
A. słowny opis
B. mowa ciała
C. gestykulacja
D. mimika
4. Forma paralingwistyczna wiąże się z:
A. aranżacją przestrzeni
B. kontaktem wzrokowym
C. barwą głosu
D. wyrazem twarzy
5. Forma proksemiczna wiąże się z:
A. aranżacją przestrzeni
B. kontaktem wzrokowym
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C. barwą głosu
D. wyrazem twarzy
6. Podczas wystąpienia ważne jest:
A. ziewanie
B. obojętny wyraz twarzy
C. poprawianie kołnierzyka
D. utrzymywanie kontaktu wzrokowego
7. Podczas prezentacji nie jest ważna:
A. postawa
B. wygląd
C. zbyt długa prezentacja
D. brzmienie głosu
8. Błędy popełniane podczas prezentacji:
A. nieprawidłowa modulacja głosu
B. utrzymywanie kontaktu wzrokowego
C. gestykulacja na umiarkowanym poziomie
D. wygląd wzbudzający sympatię
9. Podczas przekazywania informacji trzeba zwrócić uwagę na:
A. język, który powinien być dostosowany wyłącznie do prezentacji
B. wyjaśnianie pojęć, które mogą być niezrozumiałe dla słuchaczy
C. czytanie tekstu prezentacji, by w trakcie nie pomylić się
D. nie zadawanie pytań
10. Wywierając wpływ na innych można wykorzystać technikę
prośby, która polega na tym, że:
A. przedstawia się osobie propozycję, z której wynika, że jeżeli od
razu nie zdecyduje się, to potem będzie ono dla niego nieosiągalne
B. każdy człowiek stara się odpowiednio odwdzięczyć osobie, która
dostarczyła mu jakiegoś dobra
C. prosi się kogoś o oddanie przysługi
D. pracownikowi / podwładnemu przedstawia się sankcje jakie
poniesie
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11. Wywierając wpływ na innych można wykorzystać technikę
niedostępności, która polega na tym, że:
A. przedstawia się osobie propozycję, z której wynika, że jeżeli od
razu nie zdecyduje się, to potem będzie ono dla niego nieosiągalne
B. każdy człowiek stara się odpowiednio odwdzięczyć osobie, która
dostarczyła mu jakiegoś dobra
C. prosi się kogoś o oddanie przysługi
D. pracownikowi przedstawia się sankcje jakie poniesie
12. Wywierając wpływ na innych można wykorzystać technikę
wzajemności, która polega na tym, że:
A. przedstawia się osobie propozycję, z której wynika, że jeżeli od
razu nie zdecyduje się, to potem będzie ono dla niego nieosiągalne
B. każdy człowiek stara się odpowiednio odwdzięczyć osobie, która
dostarczyła mu jakiegoś dobra
C. prosi się kogoś o oddanie przysługi
D. np. pracownikowi firmy przedstawia się sankcje jakie poniesie
13. Wywierając wpływ na innych można wykorzystać technikę
groźby, która polega na tym, że:
A. przedstawia osobie propozycję, z której wynika, że jeżeli od razu
nie zdecyduje się, to potem będzie ono dla niego nieosiągalne
B. każdy człowiek stara się odpowiednio odwdzięczyć osobie, która
dostarczyła mu jakiegoś dobra
C. prosi się kogoś o oddanie przysługi
D. np. pracownikowi przedstawia się sankcje jakie poniesie
14. Przedstawia się pracownikowi dwie możliwości, jest to
technika:
A. wzajemności
B. groźby
C. kontrastu
D. sympatii
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15. Zaangażowanie np. pracownika można wywołać, stosując małe
kroki, by pracownik coraz bardziej wkręcał się w pracę, jest to
technika:
A. kontrastu
B. zaangażowania i konsekwencji
C. sympatii
D. wzajemności

Autoprezentacja, za szkolnictwo.pl/test,nauka,5375,Autoprezentacja
(odczyt: 09.06.2017)

1. B, 2. D, 3. A, 4. C, 5. A, 6. D, 7. C, 8. A, 9. B, 10. C, 11. A, 12. B, 13. D, 14. C, 15. B

pl.freepik.com
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CURRICULUM VITAE
Rozdział ma za zadanie doskonalić umiejętności w
zakresie sporządzania poprawnego CV oraz przedstawić
różne jego wersje.
ZADANIE
 nauczyciel/trener proponuje uczniom/słuchaczom znaleźć

w

Internecie kilka wzorów CV (klasyczne, tradycyjne, kreatywne i
funkcjonalne)22;
 nauczyciel/trener pyta (pytanie, poza ustną formą, pojawia się
również na zamkniętej grupie na Facebooku): który CV byś wybrał/a,
gdybyś się starał/a o pracę na stanowisku:
a) kasjera/ki w banku?
b) sprzedawcy / sprzedawczyni w sklepie?
c) magazyniera / magazynierki w hurtowni?
d) kelnera / kelnerki w restauracji/kawiarni?
e) asystenta / asystentki w dużej firmie międzynarodowej?
f) opiekuna / opiekunki dzieci?
 nauczyciel/trener proponuje wybrać jeden z w/w stanowisk pracy i
przygotować CV dla pracodawcy (nie więcej, niż 1-1,5 strony);
 zalecane jest korzystanie z internetowych kreatorów CV, jednak
uczeń/słuchacz może również samodzielnie go przygotować,
zwracając uwagę na konieczne umieszczenie w CV poniższych

22









Nauczyciel może nawet zaproponować szereg linków:
http://www.regiopraca.pl/portal/twoje-cv/jak-napisac-cv/przykladowe-cv-wzory-iszablony-zyciorysow-do-pobrania ;
https://interviewme.pl/blog/wzorycv?gclid=EAIaIQobChMIv8_i_7ns1wIVAomyCh1cKwv4EAAYASAAEgLjyfD_BwE ;
https://cv.pracuj.pl ;
http://cvdopracy.pl/generator-cv ;
http://cvdopracy.pl/wzory-cv ;
https://szybkiecv.pl/formularz ;
https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/examples itd.
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szczegółów (poniższy obraz, który można zmodyfikować, cały czas
musi być wyświetlany na dużym ekranie w klasie):

Dane
kontaktowe.

Wykształcenie.

Doświadczenie
zawodowe.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych
w niniejszym CV dla potrzeb
realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. Nr 133, poz. 883).”

Podkreślanie
osiągnięć
i kwalifikacji.
Zainteresowania
(hobby).

Referencje, jeśli się ma.
Słownictwo.

Estetyka
i ortografia
pisania.

 zanim uczniowie/słuchacze przystąpią do wykonania zadania,
nauczyciel/trener przypomina, że warto w CV zaznaczyć każde
doświadczenie, gdzie młody człowiek zetknął się ze środowiskiem
pracy (m.in. np.: wolontariat, pomoc przy zbiórkach pieniędzy,
zbieranie owoców latem nawet we własnym ogrodzie/sadzie, pomoc
rodzicom w polu, we własnej firmie, nawet w pracach domowych, nie
mówiąc już o zaangażowaniu w inicjatywy szkolne i pozaszkolne, w
projekty unijne itd. Uczniowie/słuchacze mogą na osobnej kartce
(lub np. w edytorze Word) wypisać w/w i inne formy aktywności
oraz ich ocenę w przydatności (wystarczy 2-3 zdania) w CV
szczególnie pod kątem wybranych pracodawców;
 po napisaniu/przygotowaniu, CV muszą zostać przesłane na adres emailowy nauczyciela.
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LIST MOTYWACYJNY
Rozdział List motywacyjny ma za zadanie przedstawić różne
formy listów motywacyjnych oraz pomóc w doskonaleniu umiejętności
w zakresie ich sporządzania.
ZADANIE
 nauczyciel/trener proponuje uczniom/słuchaczom znaleźć

w

Internecie 3 wzorce listu motywacyjnego23, które mogą pasować
następującym stanowiskom:
a) kasjera/ki w banku,
b) sprzedawcy / sprzedawczyni w sklepie,
c) magazyniera / magazynierki w hurtowni,
d) kelnera / kelnerki w restauracji/kawiarni,
e) asystenta / asystentki w dużej firmie międzynarodowej,
f) opiekuna / opiekunki dzieci.
 nauczyciel/trener (na zasadzie podpowiedzi-sugestii) proponuje
wybrać to samo stanowisko pracy, które było wybrane podczas lekcji
z CV i przygotować list motywacyjny dla pracodawcy (nie więcej, niż
1 strona);
 zalecane jest korzystanie z internetowych kreatorów Listów
motywacyjnych, jednak uczeń/słuchacz może również samodzielnie
go przygotować, zwracając uwagę na konieczne umieszczenie w
liście poniższych szczegółów (obraz, który można zmodyfikować,
cały czas musi być wyświetlany na dużym ekranie w klasie):

Nauczyciel/trener może korzystać/zaproponować następujące źródła:
http://www.list-motywacyjny.com.pl/list-motywacyjny-przyklady ;
https://interviewme.pl/blog/jak-napisac-list-motywacyjny-do-firmy ;
http://www.cv.pomysl.com/list-motywacyjny.php ;
http://www.regiopraca.pl/portal/twoje-cv/jak-napisac-list-motywacyjny/jak-napisaclist-motywacyjny-praktyczne-porady-i-przyklady ;
 http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,74866.html ;
 https://porady.pracuj.pl/jak-napisac-list-motywacyjny-zeby-nie-trafil-do-kosza itd.
23
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Poinformuj, skąd wiesz o ofercie.

Koniecznie zaznacz do
kogo kierujesz list.

Uzasadnij, dlaczego
starasz się o to
konkretne
stanowisko.

W żadnym wypadku
nie kopiuj informacji z
CV ani z cudzych
Listów (czytaj je, ale
podchodź kreatywnie).

Musisz argumentować
dlaczego TY, a nie inni
(choć nie jesteś
jedyny/a
i niepowtarzalny/a).

Słownictwo
i gramatyka!!!

 po napisaniu/przygotowaniu, Listy motywacyjne muszą zostać
wysłany na adres mailowy nauczyciela/trenera;
 nauczyciel/trener losowo wybiera 5 osób (z CV + List motywacyjny),
pyta czy nie ma innych (chętnych) do Rozmowy kwalifikacyjnej i całą
wyłonią grupę prosi o przygotowanie się do symulowanej Rozmowy
kwalifikacyjnej;
 nauczyciel/trener przypomina, iż oprócz formalnych CV i listów
motywacyjnych, często formą prezentacji własnych umiejętności
może być realizacja małych projektów, rozwiązanie case study 24 itp.
Np.,

jeśli

w

listach

intencyjnych

po

prostu

wyrażamy

zainteresowanie daną organizacją, to w praktyce sytuacja może ulec
zmianie (innymi słowy, mogą pojawiać się „konsekwencje” naszego

Case study, czyli analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj
rzeczywistej, sytuacji, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jej
przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych,
kulturowych, społecznych itp. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych
skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać (źródło: Case study, za
pl.wikipedia.org/wiki/Case_study, odczyt: 20.10.2017).
24
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zainteresowania się firmą). Wyobraźmy sobie następującą sytuację:
podczas zaproszonej rozmowy kandydat zostanie poproszony o
zaczekanie w poczekalni, gdzie będzie wyłożony nowy katalog firmy,
w której on/a ubiega się o pracę. Gdy kandydat zostanie po 10-15 min
zaproszony, jedno z pierwszych pytań dotyczyć będzie opinii
kandydata na temat nowych produktów opisanych w wyłożonym w
poczekalni katalogu. W ten bardzo prosty sposób badane będzie
rzeczywiste zainteresowanie kandydata, o którym tak kwieciście
pisał w liście motywacyjnym.

pl.freepik.com
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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Rozdział ma za zadanie przedstawienie zasad
rozmowy kwalifikacyjnej oraz doskonalenie umiejętności
uczestników w zakresie jej przebiegu.
ZADANIE
 Zajęcie/trening składa się z 2 bloków :


wyjaśniający,



praktyczny.

Część wyjaśniająca zawiera następujące zagadnienia25:
a) załącznik ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ w PDF’ie, który
uczeń/słuchacz drogą mailową otrzymuje już dzień przed
zajęciem/spotkaniem/treningiem.

Ta

część

powinna

być

przeanalizowana w miarę dokładnie przez nauczyciela (najlepszą
formą w tym przypadku może być miniwykład).
b) poniższy

quiz,

który

jest

skróconym

podsumowaniem

ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ. Nauczyciel przesyła quiz
uczniom (może również umieszczać na profilu facebookowim).
Można po miniwykładzie quiz traktować jako pracę domową (o
tym decyduje nauczyciel).
 zadanie dotyczy przede wszystkim naszego zachowania podczas
rozmowy kwalifikacyjnej: uczeń/słuchać wybiera właściwą
odpowiedz dla wszystkich stwierdzeń poprzez wstawianie
znaku X w odpowiednim polu; quiz powinien być realizowany

Nauczyciel/trener sam/a decyduje ile czasu poświęcać pkt. a i b oraz w jakiej kolejności
realizować.
25
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przez ucznia/słuchacza samodzielnie (nawet bez korzystania z
internetu):
Nigdy

Czasem Zawsze

Spóźniaj się, pomyślą, że jesteś osobą
ważną.
Pytaj na początku spotkania o zarobki.
Ubieraj się jak na co dzień.
Dowiedz się o wynagrodzeniu na tym
stanowisku.
Nie oszczędzaj na biżuterii i fryzjerach.
Drogie perfumy są oznaką wysokiej
samooceny.
Jeśli jesteś palaczem / palaczką, zapal
przed wejściem na rozmowę, aby
uspokoić nerwy i złagodzić stres.
Siadaj na krześle, nawet jeśli nie
zostałeś o to poproszony.
Jako osoba ważna, wyciągaj pierwszy
rękę do osoby rekrutującej.
Żartuj z przyszłym szefem, rozluźnisz
atmosferę.
Możesz delikatnie ubarwić CV, przecież
i tak nikt tego nigdy nie sprawdzi.
Zdobądź jak najwięcej informacji o
stanowisku, o które się ubiegasz.
Niektóre Twoje odpowiedzi mogą być
nawet niejasne i pokrętne, zrobisz
wrażenie osoby dyplomatycznej.
Pod koniec rozmowy grzecznie spytaj o
zarobkach.
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Spytaj o nadliczbowe godziny pracy –
czy musisz je brać i czy są płatne.
Jeśli czujesz, że zatrudnią Cię, spytaj o
urlop.
Zakładaj
ubrania
w
kolorach
widocznych, nawet rzucających się w
oczy.
Przerywaj
rozmówcy,
jeśli
to
konieczne.
W aktówce (w ostateczności może być
i ładna, czysta teczka) trzeba mieć:
 dodatkowe kopie CV;
kilka kopii listów z referencjami
(jeśli są);
 kopie
dyplomów,
świadectw,
wyróżnień itd.;
 czysty notatnik z piórem lub
długopisem;
 listę ewentualnych pytań, które
chcesz zadać.
Wykaż się inicjatywą, zainicjuj i nawet
poprowadź rozmowę.
Wchodząc do pomieszczenia, gdzie ma
się odbyć rozmowa, kłaniaj się w
sposób elegancki.
Unikaj mowy ciała, tylko przeszkadza


Jeśli trzeba, to delikatnie krytykuj
poprzedniego pracodawcę
Nigdy nie odpowiadaj „nie” na
przedstawione propozycje, lecz poproś
o czas do namysłu.
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 Blok praktyczny odbywa się podczas następnej lekcji
ZADANIE
 nauczyciel/trener (jako „pracodawca”) zaprasza co najmniej 5
losowo wybranych uczniów/słuchaczy po kolei na rozmowę
kwalifikacyjną (zgodnie z wybranymi przez nich stanowiskami
podczas lekcji Curriculum Vitae i List motywacyjny),
 wszystkie

rozmowy

są

nagrywane

(video)

przez

nauczyciela/trenera, po czym umieszczone w zamkniętej grupie
Facebooka.
PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 Po obejrzeniu nagrań, bezpośredni uczestnicy rozmów sami
wskazują / krytykują słabe momenty tylko swoich wypowiedzi.
Nauczyciel/trener może jedynie moderować dyskusję. Osoby nie
biorące udziału w rozmowach kwalifikacyjnych

nie mogą

krytycznie się wypowiadać na temat w/w rozmów. Mogą
natomiast zgłaszać

nauczycielowi/trenerowi tzw. improving

remarks26. Można wielokrotnie obejrzeć nagania, wracać do
konkretnych fragmentów itd.

26

Uwagi korygujące.
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AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA
(CZŁOWIEK PROAKTYWNY)
We wcześniejszych rozdziałach analizie zostały
poddane określone, bardzo istotne aspekty orientowania
się na rynku pracy oraz poszukiwania i zdobywania
zatrudnienia. Treści począwszy od tego rozdziału skłaniają
do zbadania, czy uczestnik/uczeń ma predyspozycje do
aktywności gospodarczej, czyli do prowadzenia własnej
firmy.
ZADANIE
 nauczyciel/trener wysyła na wspólną skrzynkę e-mailową / profil
Facebooka poniższy test27, który składa się z pytań i stwierdzeń. Przy
pytaniach i stwierdzeniach z którymi uczeń/słuchacz zgadzasz się
stawia znak X. Trzeba odpowiadać spontanicznie i zaznaczać te
odpowiedzi, które przychodzą jako pierwsze na myśl po
przeczytaniu pytania. Nie warto zastanawiać się długo - tu nie ma
dobrych lub złych odpowiedzi.
Stwierdzenia / pytania

Tak

Nie

1. Ważniejsze jest życie w spokoju od ciągłego
poszukiwania i podążania do nowych celów.
2. Odpowiadałaby mi sytuacja, gdybym był(a) sam(a)
dla siebie szefem.
3. Jestem osobą, która szybko się irytuje.
Quiz
pochodzi
z:
Test
na
przedsiębiorczość,
content/uploads/2013/01/Za%C5%82_6_Test-naprzedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87.pdf (odczyt: 21.07.2017)
27

za

fim.org.pl/wp-
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4. Zawsze traktuję osobę będącą moim przełożonym
lub mającą nade mną władzę z ostrożnością i
respektem.
5. Gdy rozmawiam z osobami z władz lub moimi
przełożonymi czuję się rozluźniony(a) i pewny(a).
6. Często martwię się drobnymi sprawami.
7. Wolę pracować z osobą trudną i dobrze znającą się
na

zagadnieniu,

niż

zgodną,

ale

niezbyt

kompetentną.
8. Czy masz tendencję do bycia pesymistą i zbyt
ostrożną osobą w sytuacjach trudnych?
9. Czy dobrze się czujesz w towarzystwie, gdzie
wszyscy sobie żartują i robią nawzajem kawały?
10. Czy miał(a)byś coś przeciwko, aby wyjechać do
mało atrakcyjnej części kraju, gdyby to była forma
promocji, awansu?
11. Czy potrafisz wykonywać pracę monotonną i
powtarzającą się bez uczucia znudzenia?
12. Czy mógł(a)byś osiągnąć więcej, gdyby bardziej
doceniano Twoje wysiłki?
13. Czy denerwuje Cię marnotrawstwo (włączone
niepotrzebnie światło, wyrzucona żywność)?
14. Czy potrafisz czuć się zupełnie zrelaksowana(y)
wyjeżdżając na wakacje?
15. Za dużo jest praw i zasad w dzisiejszych czasach.
16. Starałem(łam) się pracować ciężko, aby być wśród
najlepszych w mojej dziedzinie.
17. Denerwuję

się

kiedy

mój

zegarek

idzie

niewłaściwie.
18. Toleruję całkowicie odmienne od moich poglądy i
szanuję opinie innych osób.
Innowacja społeczna Przedsiębiorczość w 4G testowana jest w ramach
projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

Stowarzyszenie na Rzecz
Postępu Demokracji ERWIN

39

19. Ograniczam swoje życie towarzyskie lub rekreację,
aby pracować bardziej efektywnie.
20. Masz opory przed traktowaniem nazbyt uprzejmie
osób, które kiedyś mogą się przydać w mojej
karierze.
21. Jest ważne, aby osiągać większy sukces, niż osoby
płci przeciwnej.
22. Jestem zła(y), gdy ludzie są niepunktualni.
23. Ważniejsze

jest

dla

mnie

bycie

sobą,

niż

poprawianie - ulepszanie siebie.
24. Lubię się wprawiać alkoholem w dobry humor.
25. Czuję się źle i niespokojnie, gdy czuję, że marnuję
mój czas.
26. Lubię

gry

hazardowe

(toto-lotek,

zakłady

piłkarskie, ruletkę, losy)
27. Lubię

wprowadzać

zmiany

i

ulepszenia

w

organizacji i sposobie działania.
28. Z trudem zapominam o pracy, gdy kończą się
godziny pracy.
29. Czy brak wydajności denerwuje Cię?
30. Czy denerwuje Cię, gdy przełożony mówi Ci co masz
robić?
31. Czy lubisz sobie żartować z innych?
32. Czy cierpisz na bezsenność?
33. Czy denerwuje Cię, kiedy Twój zwierzchnik mówi
Ci, jak lepiej wykonywać Twoją pracę?
34. Potrafię wybaczyć koleżance, koledze ich brak
wiedzy lub umiejętności tak długo, jak długo są dla
mnie mili.
35. Ktoś kto wstępuje w związek małżeński głównie z
powodów finansowych lub wpływów jest głupi.
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36. Po wykonaniu dobrej pracy często mam uczucie, że
mogłabym to zrobić jeszcze lepiej.
 uczniowie/słuchacze po rozwiązywaniu otrzymują kolejne maile –
analiza wyników:
ODPOWIEDZI
Za odpowiedź TAK (czyli znak X) na pytania nr 2, 3, 5, 6, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
36 zapisz sobie po 1 punkcie.
Za odpowiedź NIE (czyli pusty kwadrat) na pytania nr 1, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 26, 28, 34, 35 zapisz sobie po 1
punkcie.
Trzeba zsumować wyniki i sprawdzić jakim typem
przedsiębiorcy możesz zostać jesteś:
 0 - 10 punktów - Typowy podwładny
 11 - 19 punktów - Rzetelny bankier
Kierownik z cechami
 20 - 24 punktów przedsiębiorczości
Przedsiębiorca z silnymi
 25 - 30 punktów - tendencjami do prowadzenia
własnej działalności
 31- 36 punktów - Przedsiębiorca neurotyczny
 wspólnie debatują/analizują wyniki, zaś najlepsze (z najlepszymi
wynikami) dostają dodatkowe zadanie: znaleźć własną niszę
rynkową28:
a) nauczyciel/trener zachęca do korzystania z internetu,
b) uczniowie/słuchacze po odrabianiu zadania, wysyłają wyniki do
wspólnej skrzynki / Facebooka,

28

Zajęcie dodatkowe, na ocenę 5/6 tylko dla chętnych.
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c) dla najlepszych pomysłów, nauczyciel/trener na następnej
lekcji proponuje całej klasie znaleźć źródła finansowania (w
szczególności przez internet)29.
Przedsiębiorczość to połączenie różnych talentów, umiejętności i
energii z wyobraźnią, dobrym planowaniem i zdrowym rozsądkiem:

- zdecydowanie,
- konsekwencja,
- pracowitość,
- elastyczność,
Podstawowe cechy
osób
przedsiębiorczych,
które mają wpływać
na sukces w
biznesie.

- komunikatywność,
- umiejętność współdziałania,
- pomysłowość,
- inicjatywa,
- spostrzegawczość,
- zdolność przewidywania
rozwoju sytuacji,
- zdolność do podejmowania
skalkulowanego ryzyka itd.

PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 nauczyciel/trener proponuje samodzielnie określenie (za pomocą
również internetu, jeśli to jest możliwe) wady i zalety prowadzenia
własnej firmy: wysyła na adres e-mail / Facebooka poniższą tabelę w
Wordzie; uczestnicy wpisują w pustym okienku po lewej W w
przypadku wady i Z w przypadku zalety):

29

Do kwestii źródeł finansowania działalności gospodarczej wrócimy nieco później.
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Płacąc niższą składkę ZUS, mogę mieć w przyszłości niższą
emeryturę.
Jeśli mam kwalifikacje łatwo mogę uzyskać koncesje i
zezwolenia.
Sam wybieram, prowadzę ewidencję podatkową i płacę podatki.
Mogę więcej zarobić przyjmując różne dodatkowe zlecenia.
Odpowiadam za naprawienie szkód wyrządzonych w trakcie
mojej działalności.
Lepiej i szybciej mogę się rozwijać (mam więcej swobody przy
wykonywaniu moich obowiązków).
Nie mam gwarancji bezpieczeństwa i higieny pracy (tak jak
pracownik).
Jestem równorzędnym partnerem dla każdego zleceniodawcy.
Nie mam prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego (muszę
samemu sobie go zafundować).
Mniej płacę na ubezpieczenie społeczne Sam muszę pilnować
terminów.
Podatki mam niższe (niż gdybym był pracownikiem).
Nabędę prawo do zasiłku chorobowego dopiero po 180 dniach
nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
Nikt mnie nie zwolni.
Nie mogę liczyć na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych (w razie bankructwa).
Lubię działać na własny rachunek.
Mam duże poczucie niezależności.
Samodzielnie opłacam składki ZUS (w określonych terminach i
bez względu na to czy mam dochód).
Jestem szefem, nikt mną nie kieruje.
Odpowiadam całym majątkiem osobistym za zobowiązania
powstałe w toku prowadzenia działalności i za wszystkie moje
decyzje.
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Jest to dla mnie idealna forma aktywności zawodowej, nie czuję
żadnych ograniczeń.
 nauczyciel/trener proponuje uzasadnić własne motywacje podjęcia
działalności gospodarczej: w tym celu

uczniowie/słuchacze

otrzymują poniższą tabelę, gdzie obok motywacji trzeba w 2-3
zdaniach napisać, czy dana motywacja jest w ich przypadku
uzasadniona; jeśli tak, to w jaki sposób oni to rozumieją – przy
analizie każdego z poniższych wyborów, uczniowie/słuchacze są
zachęceni, aby korzystali z internetu, jako ze źródła wyjaśniającego
ich znaczenie:
Zysk?
Niezależność?
Satysfakcjonujący styl życia?
Potrzeba osiągnięć?
Skłonność do podejmowania ryzyka?
Wiara we własne siły?
Niechęć do działania według schematów?
 wybrane prace domowe z zakresu wady i zalety oraz motywacje
powinny zostać przeanalizowane przez nauczyciela/trenera podczas
następnej lekcji/treningu; jeśli uczeń/słuchacz nie zgadza się na
ujawnienie

swojego

imienia,

to

nauczyciel/trener

robi

anonimowo.
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POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES
Rozdział ma za zadanie przedstawić różne formy
aktywności gospodarczej i ich specyfikę.
 nauczyciel/trener rozpoczyna zajęcia od nawiązania do motywów,
które kierują człowiekiem chcącym podjąć własny biznes.
 uczestnicy podejmują dyskusję nad poniższymi stwierdzeniami,
uzasadniając swoje wybory na tak lub nie.
Chcę zostać przedsiębiorcą

Uzasadnienie:

ponieważ :
Własna firma to alternatywa do
zatrudnienia u kogoś.
Własna firma to realizacja własnych
marzeń, aspiracji.
Własna

firma

swoich

to

zrealizowanie

niekonwencjonalnych

pomysłów.
Własna firma to zarabianie i zyski
dla siebie.
A może własne motywy…
 nauczyciel/trener przesyła uczniom/słuchaczom poniższą tabelę 30,
jako pomoc dydaktyczną, prosząc o indywidualną analizę
przykładowych/wybranych

form

działalności

gospodarczej,

Na podstawie: 24 pomysły na biznes, który możesz zacząć
theowner.co/2017/01/pomysly-na-biznes-od-zara (odczyt: 03.08.2017)
30

od

zaraz,
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uczniowie/słuchacze po wypełnieniu tabeli odsyłają ją do
nauczyciela/trenera.
Moje stanowisko
warto
próbować

Pomysł na biznes
Organizacja

zastanowię się
nad tym

nie widzę
siebie w
tym

warsztatów

tematycznych31.
Opieka

nad

zwierzakami

pod

nieobecność właścicieli.
Zostań wirtualną/ym asystentką/tem
(czyli

zajmij

się

zadaniami

administracyjnymi, technicznymi itp.
przez internet.
Prowadź profile innych w social
mediach

dla

małych

biznesów

(zaprojektowanie, doradzanie itd.).
Łącz ludzi: organizuj spotkania, na
których

prowadzący

własne

biznesy będą mogli poznać swoich
przyszłych

klientów,

współpracowników czy po prostu
ciekawe osoby.
Wspieraj blogerów w pisaniu postów
na ich blogi

- od zupełnego

ghostwritingu (pisania artykułów
za kogoś, tak by mógł potem
podpisać je swoim nazwiskiem i
Np.: budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów i problemów, komunikacja
interpersonalna itd.
31
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opublikować)

do

researchu

zwyczajnego
(wyszukiwanie

informacji do postów, pomysły na
posty itd.).
Usługi graficzne (nawet te najprostsze
- w Canva, Photoshop itd. na
poziomie podstawowym).
Podcast - audycja, jak radiowa, ale
nadawana

online,

w

formie

odcinków, które umieszcza się w
sieci

cyklicznie

blogowych

(analogia

postów,

w

do

formie

audio).
Bloguj

(o

motocyklach,
dzieciach,

ubraniach,

modzie,

butach,

miłości,

statkach

kosmicznych,

teoriach spiskowych itd.).
Zainicjuj kanał na YouTube’ie (to
niemal jak blog, ale w wersji wideo).
Poprowadź tematyczny profil na
Facebooku (blog? podcast? kanał
YouTube? Może to wszystko razem i …
nawet więcej).
Lubisz gotować? Teraz to jest w
modzie, ucz gotowania, częstuj (czyli
sprzedawaj) domowe obiady
Home

staging

-

przygotowanie nieruchomości do
sprzedaży

bądź

do

wynajmu
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(sprzątanie, atrakcyjne ustawianie
mebli,

robienie

zdjęć

odpowiednich

przedstawiających

nieruchomość

w

korzystnym

świetle itd.).
Personal shopper – pośrednik w
zakupach, a jeśli znasz języki, to dla
określonej grupy odbiorców możesz
robić

zakupy

w

zagranicznych

sklepach itd. Czasem w zagranicznych
sklepach internetowych można to i
owo kupić znacznie taniej, niż u nas.
Więc klientela nie ogranicza się do
rozkapryszonych bogaczy.
Zajmij

się

renowacją

starych,

stylowych mebli – przy rozsądnych
cenach i dobrej jakości pracy chętnych
kupców nie zabraknie.
Sprzątanie – możesz sam/a, ale można
i wynająć do tego innych. Liczy się
cena, jakość, zaufanie do Ciebie.
Opieka nad dziećmi – niezły biznes, ale
bardzo dopowiedziany. Ale jak do tego
dorzucisz naukę języków obcych, albo
pomoc w odrabianiu lekcji … Może być
całkiem ciekawa oferta.
Research (zbierania informacji na
zamówienie).
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 nauczyciel/trener (za zgodą ucznia/słuchacza) prezentuje kilka
przykładowych analiz firm, „prowokując” dyskusję na temat wyboru
prowadzenia działalności gospodarczej.
 prowadzący może skorzystać z przykładowych profili firm z np.
portalu mycompanypolska.pl/magazyn - cykl „100 pomysłów na
biznes”32:
1. Świeże pieczywo w abonamencie.
2. Serwis organizacji wakacji/urlopów szytych na miarę.
3. Fotobudka na wesela.
4. Automaty sprzedające zdrową lokalną żywność.
5. Firma produkująca gotowe buliony.
6. Prywatny konsultant od social media.
7. Wymiana szybek na telefon z dojazdem (i błyskawiczny serwis
całodobowy).
8. Internetowo-stacjonarny fizjoterapeuta.
9. Sala tanga, swingu i rumby.
10. Opieka nad psem, kotem i chomikiem.
11. Aranżacja balkonów (i parapetów).
12. Tworzenie genealogii i kronik rodzinnych.
13. Organizacja rodzinnych przyjęć.
14. Własny spożywczak pod cudzą marką.
15. Przystępne instrukcje i wygodne opakowania.
16. Zdrowa żywność dla zwierząt.
17. Organic mobile spa.
18. Naszywki bezpieczeństwa (nasz wybór).

Przykłady te są tylko sugestiami dydaktycznymi i nie możne je traktować jako propozycje
biznesowe.
32
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19. Doradztwo przy kupnie auta używanego.
20. Wirtualny asystent.
21. Złota rączka premium (nasz wybór).
22. Kidulthood: poczuj się jak dziecko.
24. Biodegradowalne worki na śmieci.
25. Doradca odzieżowy dla każdego.
26. Operator food trucków.
27. Aplikacja mobilna „Co dziś na obiad?”.
28. Blog specjalistyczny i kursy online.
29. Aranżacja wspólnych przestrzeni miejskich.
30. Dom pogodnej starości.
31. Personal shopper.
32. Mądrość emeryta.
33. Weterynarz na telefon i online.
34. Guwerner lub guwernantka.
35. Coliving.
36. Rodzinny doradca prawno-podatkowy.
37. Kalendarz melomana.
38. Mała stacja paliw.
39. Filmowanie dronem.
40. Platforma dystrybucyjna dla niedużych wydawców.
41. Drużyna na godziny.
42. Nowe życie domowych archiwów zdjęciowych.
43. Zarządzający prywatnymi autami.
44. Serwis „Szkoła Życia”.
45. Kodowanie od najmłodszych lat.
46. Pierwsza pomoc „dzień po”.
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47. Sklep à la spółdzielnia spożywców.
48. Fromażeria z prawdziwego zdarzenia.
49. Inny serwis bukmacherski.
50. Kocia, a może papuzia kawiarnia.
51. Siądź pod mym liściem .
52. Hub transportowy podróżnika.
53. W stylu hygge lub feng shui.
54. Strategie internetu rzeczy.
55. Dania gotowe brandowane.
56. Komisy odzieżowe.
57. Samoobrona i bezpieczny dom.
58. Lekkie krzesło z klasą.
59. Koszulka z Lemem, Tolkienem albo Muchą.
60. Interaktywne miski dla kotów.
61. Muzealne dodatki.
62. Nowe życie pudełek po butach.
63. Całodobowa pralnia z suszarnią.
64. Hodowla ślimaków winniczków.
65. Zupa z kotła.
66. Franczyza: agencja nieruchomości.
67. Mieszkanie w 3D.
68. Doula.
69. Prywatny concierge.
70. Serwis IT dla seniora.
71. W moim ogrodzie.
72. Kury do wynajęcia.
73. Copywriting dla opornych.
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74. Pierwsza pomoc małżeńska.
75. Miejskie wycieczki itd.
PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 Nauczyciel/trener prosi o wyjaśnienie pojęcia niszy rynkowej33, po
czym prosi zastanowić się jakie zalety może mieć nisza, wysyłając do
uczniów/słuchaczy podpowiedzi:
1.

mniejszy majątek na start (dlaczego?) …34

2.

szybki rozwój (dlaczego?) …35

3.

mniejsza rywalizacja (dlaczego?) …36

4.

pierwsze efekty, wymierne korzyści (dlaczego?) …37

5.

staniesz się dostrzegalny (dlaczego?) …38

6.

łatwiejsza logistyka (dlaczego?) …39

7.

większa dochodowość przedsięwzięcia (dlaczego?) …40

 uczniowie/słuchacze przesyłają odpowiedzi na wspólną skrzynkę /
grupę Facebooka, najciekawsze mogą być dyskutowane wspólnie
podczas następnej lekcji.

Najprostszą definicją (z Wikipedii) niszy rynkowej jest określenie oznaczające pewną część
rynku, którego potrzeby nie są zaspokojone. Powodem istnienia nisz rynkowych jest brak
odpowiedniego produktu lub usługi. Brak podaży może wynikać z nowych potrzeb będących
efektem wzrostu poziomu życia w danej gospodarce lub wycofania z rynku produktu/usługi
znajdujących
się
w
schyłkowej
fazie,
na
które
był
popyt
(źródło:
pl.wikipedia.org/wiki/Nisza_rynkowa).
34 Odpowiedź dla nauczyciela: nie musisz inwestować tak dużych środków jak przy dużym rynku.
35 Odpowiedź dla nauczyciela: można szybko rozwijać swój biznes i szybko promować swoje
produkty i usługi.
36 Odpowiedź dla nauczyciela: jeżeli masz mniej konkurentów to łatwiej jest z niemi walczyć.
37 Odpowiedź dla nauczyciela: jeśli jesteś pierwszy, a rynek nie jest duży, możesz go szybko
zdominować i sprawić, że nowym konkurentom nie będzie się opłacało na niego wchodzić.
38 Odpowiedź dla nauczyciela: jest ogromna szansa, że staniesz się autorytetem na swoim rynku,
co w znacznym stopniu może zmniejszyć koszty działań marketingowych.
39 Odpowiedź dla nauczyciela: na mniejszym rynku jest zdecydowanie łatwiej budować kanały
dystrybucji oraz kanały zakupowe.
40 Odpowiedź dla nauczyciela: możesz pozwolić sobie na wyższe marże i nie musisz konkurować
jedynie ceną.
33
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ZADANIE
 nauczyciel/trener wysyła na wspólną skrzynkę e-mailową / profil
Facebooka poniższą tablicę (w Wordzie) i prosi o jej uzupełnienie
(również z pomocą Internetu):
Niektóre koszty działalności gospodarczej
Nazwa

Wydatek

1. Opłata za rejestrację jednoosobowej firmy.
2. Opłata za czynsz.
3. Media (prąd, woda, gaz).
4. Abonament za internet i telefon.
5. Wyposażenie

biura (meble,

materiały

biurowe,

elementy wystroju i przedmioty zaplecza socjalnego).
6. Zakup samochodu/ów, jako


środek trwały (w koszty wliczamy paliwo, płyny, części
oraz amortyzację),



pojazd w leasingu (w koszty wliczamy raty leasingowe,
w tym duża opłata wstępna, i w/w bieżące wydatki na
utrzymanie pojazdu),



samochód prywatny używany do celów służbowych
(wydatki

ustalamy

obliczając

tzw.

limit

kilometrówki41).
7. Pieczątka.
8. Opłata za utrzymanie domeny internetowej i opłata
hostingowa.
9. Materiały reklamowe.
10. Ubezpieczenie lokalu / ubezpieczenie zawodowe /
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności.

A. Lazarowicz, Ewidencja przebiegu pojazdu - wszystko co warto wiedzieć, 05.05.2017, za
poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ewidencja-przebiegu-pojazdu-w-biznesie (odczyt: 29.06.2017)
41
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11. Koszty księgowości.
12. Koszty utrzymania konta bankowego.
13. Zatrudnienie 1 pracownika na umowę o pracę.
14. Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie.
15. Zatrudnienie pracownika na umowę o dzieło.
16. Koszty marketingu i sprzedaży.
17. Inne.
Suma
 nauczyciel/trener

prezentuje

właściwe

wyniki,

proszą

uczniów/słuchaczy o porównanie z własnymi.

pl.freepik.com
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POJĘCIE FORMALNE

DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

W tym rozdziale uczestnicy poznają formy prawne
działalności gospodarczej oraz przetestują rejestrację
hipotetycznej firmy.
ZADANIE
 nauczyciel/trener dzieli zajęcie z w/w zakresu na tyle części na ile
uważa za konieczne (ale nie miej, niż na 2).
 nauczyciel/trener proponuje uczniom/słuchaczom dzielić proces
założenia własnej działalności gospodarczej na kilka zasadniczych
kroków: co trzeba zrobić, aby założyć firmę, jakie wymogi formalnie
trzeba spełnić itd.?
 uczniowie/słuchacze są zachęceni do korzystania z internetu, aby
rozwiązać zadanie (mają na to 5-7 minut czasu),
 nauczyciel/trener wspólnie z uczniami analizuje ich „kroki”,
wskazując ewentualne błędy.
 nauczyciel/trener przekazuje do wspólnej skrzynki mailowej
następującą tabelę (poprawne kroki):
I. Krok 1: Formy prawne działalności gospodarczej – co to
jest? (uczniowie/słuchacze mają kilka minut aby znaleźć
odpowiedź w internecie, po czym wspólnie z nauczycielem
analizują, poszczególne formy):


co

wybieram:

firmę

jednoosobową

(znaleźć

wyjaśnienie), spółkę z o. o. (znaleźć wyjaśnienie), spółkę
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akcyjną (znaleźć wyjaśnienie), spółkę osobową (znaleźć
wyjaśnienie)42,


uczniowie/słuchacze dokonują wyboru na podstawie
znalezionych wyjaśnienie form działalności gospodarczej i
uzasadniają go,



nauczyciel/trener jednak skupia się przede wszystkim nad
jednoosobową działalnością: w miniwykładzie (zalecana
jest też samodzielnie przygotowana prezentacja) wyjaśnia
jej zalety i wady w szczególności dla początkującego
przedsiębiorcy itd.

II. Krok

2:

Rejestracja

(uczniowie/słuchacze

firmy
mają

–

jak to

się

odbywa

kilka

minut

aby

znaleźć

odpowiedz) – jeśli nawet jeden uczeń/słuchacz znajduje, to
przekazuje innym formularz 01ceidg-1.doc:


wspólnie z nauczycielem/trenerem wypełniają 01ceidg1.doc (w załączniku), w trakcie którego nauczyciel/trener
wyjaśnia wszystkie pozycje wniosku.

Nauczyciel/trener zwraca szczególną uwagę na:


numer NIP (uczniowie/słuchacze znajdują wyjaśnienia w
internecie, a nauczyciel/trener podpowiada, które źródła są
bardziej wiarygodne i objaśnia uzupełniająco),



formę

opodatkowania

przedsiębiorstwa

(uczniowie/słuchacze znajdują wyjaśnienia w internecie, a
nauczyciel/trener podpowiada, które źródła są bardziej
wiarygodne i objaśnia uzupełniająco),

Np.: 6krokow.pl/wybierz-forme-prawna-dzialalnosci-gospodarczej (odczyt: 19.11.2017);
infor.pl/prawo/gmina/dzialalnosc-gospodarcza/252274,Formy-prowadzenia-dzialalnoscigospodarczej.html (odczyt: 19.11.2017); poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jaka-wybrac-formedzialalnosci-gospodarczej (odczyt: 19.11.2017) itd.
42
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REGON (uczniowie/słuchacze znajdują wyjaśnienia w
internecie, a nauczyciel/trener podpowiada, które źródła są
bardziej wiarygodne i objaśnia uzupełniająco),



numer

firmowego

konta

bankowego

(nauczyciel

wyjaśnia jak wybrać najtańsze i najlepsze konto firmowe w
banku i proponuje do przeglądania następujące portale:
 http://www.najlepszekonto.pl/ranking-kontfirmowych;
 https://6krokow.pl/jak-wybrac-najtansze-i-najlepszekonto-firmowe;
 http://www.tanie-konto.pl/ranking-kont-firmowych
itd.,


zgłoszenie płatników składek

osób

ubezpieczonych

(uczniowie/słuchacze znajdują wyjaśnienia w internecie, a
nauczyciel/trener podpowiada, które źródła są bardziej
wiarygodne i objaśnia uzupełniająco),


nauczyciel/trener pokazuje portal, który służy do składania
wniosku:

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

i

wyjaśnia zasady jego funkcjonowania43,


nauczyciel/trener wskazuje jednak również na konieczność
„pobytu” w Banku, w Urzędzie Skarbowym, w ZUS’ie itd.

III. Krok 3: Uzyskanie koncesji i zezwoleń – co to jest i jak to się
odbywa

(jest

to

praca

samodzielna,

beż

pomocy

nauczyciela/trenera: uczniowie/słuchacze mają kilka minut
aby znaleźć odpowiedź w internecie) – jeśli nawet jeden
uczeń/słuchacz znajduje, to przekazuje informację innym.

Przypominamy, iż wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju i
Finansów są bezpłatne.
43
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IV. Krok 4: Księgowość – nauczyciel/trener w ogólnym zarysie
prezentuje możliwości prowadzenia księgowości.
 nauczyciel/trener proponuje uczniom/słuchaczom wyszukanie w
Internecie możliwych form opodatkowania dla przedsiębiorców.
 nauczyciel/trener przesyła uczniom/słuchaczom następującą tabelę
pt. Opisz co najmniej następujące formy opodatkowania, z prośbą o jej
uzupełnienie (ze źródeł internetowych):
Forma opodatkowania
(w jakich okolicznościach, kiedy i jak
można z niego korzystać, wysokość
podatku oraz wady i zalety wedle
ucznia/słuchacza)

Określenie podatku
(nazwa)
Opodatkowanie na
ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali
podatkowej.
Podatek liniowy, tj. według
jednolitej 19% stawki
podatku.
Zryczałtowany podatek od
przychodów
ewidencjonowanych, tj. wg
stawek zryczałtowanych.
Karta podatkowa, tj. wg
stawek karty określonych
obwieszczeniem Ministra
Finansów.
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 nauczyciel/trener proponuje uczniom/słuchaczom, z pomocą
Internetu, uzupełnić poniższą tablice (na miejscu XXX wpisać
odpowiednie kwoty):

Składka ZUS za miesiące IXII 201744

XXX
(do
odliczenia
XXX)

XXX XXX XXX XXX
Razem społeczne z
chorobowym = XXX
Razem społeczne bez
chorobowego = XXX

Fundusz
Pracy

Wypadkowe

Chorobowe

Rentowe

Emerytalne

Zdrowotne

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

XXX

Łącznie miesięczne składki
XXX

ZUS (I-XII 2017)

Składka ZUS dla
rozpoczynających działalność
gospodarczą za miesiące (IXII 2017)

XXX
(do
odliczenia
XXX)

Łącznie miesięczne składki

Fundusz
Pracy

Wypadkowe

Chorobowe

Rentowe

XXX XXX XXX XXX
Razem społeczne z
chorobowym = XXX
Razem społeczne bez
chorobowego= XXX

-

XXX

ZUS dla rozpoczynających

44

Emerytalne

Zdrowotne

Minimalne składki ZUS dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą
(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność
gospodarczą nie dłużej, niż od 25 sierpnia 2005)

Okres (miesiące) wybiera nauczyciel/trener.
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działalność gospodarczą (IXII 2017)
Podstawa wymiaru składek
referencyjnych (I-XII '2017)

XXX

XXX

QUIZ WIEDZY Z ZAKRESU
„Działalność gospodarcza”45
1. Czy do prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę
fizyczną potrzebny jest numer NIP ?
A. Tak
B. Nie
2. Jaki urząd nadaje numer NIP ?
A. US
B. ZUS
C. Urząd Statystyczny
3.

Ile

kont

bankowych

jest

potrzebne(wymagane)

przy

prowadzeniu działalności gospodarczej przez osobę fizyczną ?
A. Ani jedno
B. Jedno
C. Co najmniej dwa
4. Jaki urząd nadaje REGON ?
A. Urząd Statystyczny
B. ZUS
C. Urząd Skarbowy
5. Prowadząca działalność gospodarczą osoba nie odpowiada
całym majątkiem za zobowiązania

45

Działalność gospodarcza, za testwiedzy.pl/game/506.html (odczyt: 02.08.2017)
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A. Fałsz
B. Prawda
6. Formularz VAT 7 służy do
A. rejestracji podatnika VAT
B. deklaracja miesięczna
C. deklaracja kwartalna
7. Czego nie wpłacamy na konta Urzędu Skarbowego ?
A. składki rentowej
B. zaliczki na podatek dochodowy
C. podatek vat
8. Który z podanych urzędów nie jest konieczny do odwiedzenia
przy zakładaniu działalności gospodarczej ?
A. Urząd Pracy
B. Urząd Miasta i Gminy
C. Urząd Skarbowy
D. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
9. Ile złotych kosztuje wpis do ewidencji działalności gospodarczej
?
A. 100
B. 200
C. nic
D. 20
10. Czy rejestracja jako VAT-owiec jest płatna ?
A. Tak
B. Nie

Karta odpowiedzi 1. A 2. A 3. B 4. A 5. A 6. B 7. A 8. A 9. C 10. A
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MARKETING
Rozdział Marketing ma przybliżyć najważniejsze
zasady funkcjonowania na rynku dóbr jako ich producent,
dostawca i sprzedawca.
ZADANIE
 na polecenie nauczyciela/trenera, uczniowie/słuchacze wybierają 34 akceptowalne przez nich definicje marketingu ze źródeł
internetowych,
 następnie uczniowie/ uczestnicy uzupełniają tabelę: które według
nich,

z

poniższych

wyjaśnień,

stanowi

element

myślenia

marketingowego:
prawda fałsz


klient płaci nam pensję



powinniśmy poznać i zrozumieć naturę potrzeb
klientów
konsument decyduje gdzie rozpoczynam i kończę
biznes
wiemy za co klienci mają ochotę płacić






trzeba móc dostrzegać i natychmiast wykorzystać
zmiany zachodzące w społeczeństwie
państwo gwarantuje wysoką emeryturę



kupuję jak najtaniej i sprzedaję jak najdrożej



klient decyduję który z moich pracowników jest
najbardziej odpowiedni na danym stanowisku



 nauczyciel/trener, po analizie i udzieleniu właściwych odpowiedzi
na

w/w

tabelę,

proponuje

przeanalizować

tzw.

otoczenie

przedsiębiorstwa (tylko wybrane zagadnienia), przesyła do
uczniów/słuchaczy poniższą tabelę, w której (w zasadzie za pomocą
internetu) trzeba wpisać zdefiniowane poszczególne elementy tegoż
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otoczenia

(uczniowie/słuchacze

odsyłają

tabelę

do

nauczyciela/trenera, który wspólnie z nimi analizuje najciekawsze
odpowiedzi):
Otoczenie

Znaczenie / definicja



demograficzne



ekonomiczne



polityczno-prawne



społeczno-kulturowe



techniczno-technologiczne



przyrodnicze



lokalne samorządy i lokalni
mieszkańcy

 nauczyciel/trener przesyła do uczniów/słuchaczy podstawowy
schemat „marketing-mix” i proponuje przeanalizować prezentowane
jego 5 elementów (czyli ich znaczenie i co z sobą prezentują – trzeba
wpisać po nazwie elementu)46:
produkt
Marketing
mix

cena
dystrybucja
promocja
personel

Byłoby pożądane, aby nauczyciel/trener zwrócił uwagę na fakt, iż rozpatrując np. produkt
(czym on jest), należy brać pod uwagę m.in.: gwarancję, serwis, możliwość zwrotów,
opakowanie itd. Zwrócenie na to uwagi pozwoli raczej uniknąć zbyt wąskiego koncentrowania
się jedynie na fizycznych atrybutach produktu.
Takie same podejście dotyczy ceny: kredyt, sposoby płatności, płatność ratalna, zniżki, rabaty,
różnicowanie ceny itd.
W przypadku dystrybucji m.in. chodzi o: poziom zapasów, fizyczne miejsce dystrybucji,
współpraca w łańcuchu dostaw, dystrybucja w sieci, w sklepach itp.
46
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 nauczyciel/trener przesyła do skrzynki uczniów/słuchaczy typowy
schemat „cyklu życia produktu”47 z wyjaśnieniami na czym ten
proces polega;
 następnie nauczyciel/trener proponuje uczniom/słuchaczom na
załączonym diagramie (nr 1) samodzielnie określić (wstawiając X)
fazę cyklu życia dla następujących produktów, z uwzględnieniem
faktu, iż we współczesnym świecie cykle życia bardzo szybko ulegają
skróceniu:
a) telewizor lampowy,
b) lalka Barbie,
c) pamięć USB,
d) wycieczka do Chin,
e) smartphone,
f) czytnik e-booka,
g) tradycyjna książka,
h) walkman,
i) telefon z tarczą cyfrową,
j) żarówka wolframowa,
k) netbook itd.

Np. :
(źródło: J. Jasiczak, Życie
produktu,
10.11.2011
r.,
s.
6,
za
uniwersytetdzieciecy.pl/files/document/f8fa70134199dc707fdbac5f77a40c1e1321446838.pdf, odczyt:
30.11.2017)
47
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czytnik e-booka
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wycieczka do Chin

Pamięć USB

lalka Barbie

telewizor lampowy
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Rozwój
Wprowadzenia
Wzrost
Dojrzałość
Spadek
Śmierć
Diagram nr 1
 nauczyciel/trener wspólnie z uczniami/słuchaczami analizuje ich
wybory na diagramie.
PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 nauczyciel/trener przesyła do słuchaczy zadanie o następującej
treści: „co zrobić, aby nasz produkt (towar / usługa) znów był
wartością użytkową, czyli towarem / usługą wciąż aktualnym,
dochodowym?” (diagram nr 2); do zadania są załączone następujące
podpowiedzi: „zmiana wyglądu, wzbogacenie oferty, nowe funkcje,

zmiana wyglądu
wzbogacenie oferty
nowe funkcje
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netbook

walkman

czytnik ebooka

czytnik ebooka

wycieczka do
Chin

pamięci USB

lalka Barbie

telewizor
lampowy

nowe zastosowania, brak zmian”.
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nowe zastosowania
brak zmian
Diagram nr 2
 nauczyciel/trener skupia się również na pytaniu „Czym jest
doświadczenie klienta”, bowiem z tego wynika trafność dokonania
wyboru (zakupu). Z reguły ludzie kupują to, co podpowiadają własne
doznania, doświadczenia, funkcje zaspokajające ich potrzeby itd.
Obrazowo mówiąc, można powyższe stwierdzenia ilustrować np.
następującymi pytaniami i odpowiedziami:


Pytanie:

co

producent

sprzedaje 

Odpowiedz:

nawozów

produkcji rolnej.

sprzedaje 

Odpowiedz:

wzrost

sztucznych?


Pytanie:

co

rozrywkę,

producent komputerów lub

ułatwienie pracy, randki,

smartfonów?

kontakt

ze

światem,

bezpieczeństwo itd.
 uczniowie/słuchacze wstawiają znak X w odpowiednim polu i
podczas wspólnej debaty na następnej lekcji uzasadniają swój wybór.
 prowadzący zajęcia przybliża Strategię Błękitnego Oceanu48 W. Ch.
Kima i R. Mauborgne w ogólnym zarysie i prosi o znalezienie jej sześć
głównych zasad w internecie49.
Podstawą definicji "błękitnego oceanu" jest kreowanie przez przedsiębiorstwa wolnej i
niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej. Dzięki temu konkurencja przestaje być
istotna oraz przedsiębiorstwa wykorzystują w pełni innowacyjność do kształtowania swojej
pozycji. Istotą tej strategii jest innowacja wartości, której celem jest koncentrowanie się na
wytwarzaniu nowych wartości dla klientów i własnego przedsiębiorstwa (szerzej na ten
temat: W. Ch. Kim, R. Mauborgne, Strategia Błękitnego Oceanu, wy. MT Biznes, Warszawa
2015).
49 Sześć głównych zasad strategii błękitnego oceanu:
1. Rekonstrukcja, zmiana granic dotychczasowego rynku.
48
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 po znalezieniu w/w zasad, uczniowie/słuchacze wspólne dyskutują
o ich znaczeniach w działalności marketingowej (w szczególności
zwracają uwagę na ich ewentualne / możliwe stosowanie w
prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej).
 prowadzący prosi o zapoznanie się z blogiem, Kamila Cebulskiego,
który zaczynał biznes jako bardzo młody chłopak, 16-latek, zaś w
wieku 25 lat już prowadził kilka firm przynoszących bardzo duże
zyski (https://kamilcebulski.pl/strategia-czerwonego-oceanu).
 nauczyciel/trener może nawet cytować klarowny opis Kamila
Cebulskiego o w/w strategii50.
2.

Skoncentrowanie się na szerokiej i długofalowej wizji działania, a nie wyłącznie na
wskaźnikach strategicznych i operacyjnych.
3. Szukanie możliwości poza granicami istniejącego popytu rynkowego.
4. Realizacja strategii według ustalonej kolejności.
5. Poszukiwanie sposobów na pokonywanie przeszkód organizacyjnych, związanych z
wdrażaniem strategii.
6. Wbudowanie realizacji w całość strategii (Strategia błękitnego oceanu, za
pl.wikipedia.org/wiki/Strategia_błękitnego_oceanu, odczyt 12.XI.2017 r.; por. też:
Oficjalna Blue Ocean Strategy, za blueoceanstrategy.com, odczyt: 22.11.2017).
50 „Tworzenie nowych rynków to strategia błękitnego oceanu, gdzie nie ma konkurencji, jest
się liderem i można tworzyć własne zasady. Jest to jeden ze sposobów na biznes. Na siłę
tworzyć coś nowego, innowacyjnego i w ogóle innego niż wszystko co było do tej pory. Taka
strategia to strategia marzycieli, którzy marzą o wielkich miliardach, bo pójście nią, daje
„miliardy” albo nic. To strategia przewidywania przyszłości.
Strategia Czerwonego Oceanu jest dla mnie o wiele bardziej przemawiającą strategią.
Wchodzimy na rynek, na którym opisane są już zasady, musimy się ich tylko nauczyć i tworzyć
produkty lepsze od konkurencji, albo co najmniej takie same, ale za to taniej. Aby to zrobić
trzeba tylko dobrze wybierać priorytety.
Zasada dobierania priorytetów jest prosta. Wydanie pieniędzy na rzecz X nie pozwoli nam
wydać tych samych pieniędzy na rzecz Y, a przeznaczenie czasu na rzecz Z nie pozwoli nam
przeznaczyć tego czasu na rzecz Q.
Innymi słowy jak wszystko wydam na komputer to nie będę miał za co kupić samochodu, a jak
wszystko wydam na samochód nie będę miał za co kupić komputera. Jak pieniądze przeznaczę
na konsumpcję, nie przeznaczę ich na inwestycje. Jeżeli będę oglądał TV, to nie przeczytam
książki, a jak pójdę na spacer to nie obejrzę filmu.
Na czerwonym oceanie zasady są znane. Na czerwonym oceanie są opracowane modele
działania. Są także tutaj pieniądze i klienci, są doświadczenia. Jedyne co musimy zrobić to być
dla konsumentów bardziej przydatni niż konkurencja.
W świecie czerwonych oceanów jest wiele pewników. Większe doświadczenie jest lepsze od
mniejszego, duża wiedza jest lepsza od małej, a duża efektywność daje lepsze wyniki od małej
efektywności. Poznane jest lepsze od niepoznanego, sprawiedliwość jest lepsza od
niesprawiedliwości, odpowiedzialność od nieodpowiedzialności itp.
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 trener/nauczyciel

przedstawia

wybrane

wskaźniki

marketingowe, następnie prosi o ich wyszukanie w internecie i
próbę samodzielnego wyjaśnienia ich zastosowania:
Wskaźnik

Wyjaśnienie zastosowania

1. wskaźnik satysfakcji klientów
2. wskaźnik lojalności klientów
3. dynamika wzrostu sprzedaży
4. analiza ryzyka
marketingowego
5. social media share of voice
6. e-commerce
• nauczyciel/trener

w

ogólnym

zarysie

wyjaśnia,

iż

„Działy

marketingu” stosunkowo dużych przedsiębiorstw wykorzystują
również :

Dobór priorytetów w podejmowaniu decyzji ma za zadanie stworzyć jak najlepszy produkt
lub usługę za w miarę niską cenę. Każdy obecny produkt lub usługę można tworzyć lepiej,
taniej i sprawniej. Lista oszczędności w samolotach z poprzedniego posta powinna pokazać w
czym rzecz.
Wielu marzy o tym, aby być idealnym pracodawcom, aby mieć dużą i ciekawą firmę. Nikt nie
marzy, aby być idealnym pracownikiem. Podobnie wielu marzy o tworzeniu czegoś nowego
wspaniałego, a mało kto marzy o stworzeniu np. podobnego do tysięcy innych, a jednak tylko
nieco usprawnionego hotelu, stacji benzynowej czy ogródka z piwem. Marzymy o gołębiach, a
nie dostrzegamy wróbli we własnych dłoniach.
Mało tego, te nasze biznesy wcale nie muszą być bardziej sprawne od innych. Teoretycznie
skoro na rynku istnieje 10 hoteli, i my stworzymy jedenasty na takim samym poziomie to
klienci też do nas przyjdą. Bycie jednak nieco lepszym pozwala prowadzić w „klasyfikacji”. No,
ale większość próbuje otworzyć hotel na księżycu, aby był innowacyjny i błękitny, bez żadnej
konkurencji”.
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wskaźniki komunikacji marketingowej;



wskaźniki związane ze sprzedażą i dystrybucją;



wskaźniki strategiczne.

 nauczyciel/trener zwraca też uwagę na aspekty zachowania
nabywców i na to, co obecnie jest bardzo istotne: doświadczenia
klientów (tzw. customer experiences management)51.

pl.freepik.com

W zarządzaniu doświadczeniem klienta chodzi o określenie sposobu, w jaki ludzie
przechodzą od początkowego etapu rozważania pomysłu zakupu produktu lub usługi do ich
nabycia. Warto zwrócić uwagę, że wiele firm wyróżnia się jakością poszczególnych interakcji
z klientami, ale nie zwraca należytej uwagi na całościowe doświadczenia klientów na ich
drodze do zakupu i później.
51
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PROMOCJA
Promocja

jest

bardzo

ważnym

elementem

marketingu, obejmuje bardzo wiele działań za pomocą
których przedsiębiorca komunikuje się z rynkiem, z tego
względu została wydzielona z rozdziału Marketing i
poświęcono jej szczególną uwagę w poniższym dziale.
ZADANIE
 nauczyciel/trener przesyła uczniom/słuchaczom poniższą tabelę52 i
proponuje wspólnie opracować plan promocji wybranego produktu
lub

usługi (zagadnienia w tabeli nauczyciel/trener

wyjaśnia

słuchaczom przed rozpoczęciem ćwiczenia):
Gdzie
(wstaw X w szarym polu)

Reklama

Public
relations



telewizja



Internet



katalogi



broszury



radio



prasa



ulotki



outdoor



materiały dla prasy

Jak długo lub często
(zdecyduj się
sam/a)

/ konferencje

Opracowano na podstawie: Skuteczny plan promocji, Wschód Biznesu 2, za
parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2014_skuteczny_plan_promocji.pdf
(odczyt:
02.08.2017)
52
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wywiady



seminaria



biuletyny



publikacje



wystawy dorobku
firmy



wysyłanie
pocztówek
świątecznych



sponsorowanie
imprez



wysyłanie
zaproszeń na
imprezy firmowe

Marketing
bezpośredni

Promocje
sprzedaży



sprzedaż osobista



programy
lojalnościowe



telemarketing



direct mail



akwizycja



konkursy



loterie



premie



kupony

rabaty
upominki
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bezpłatne próbki
 nauczyciel/trener proponuje zapoznać się z poniższymi metodami
wpływania na wzrost sprzedaży i samodzielnie ocenić ich
skuteczność w skali 1-5 (gdzie 1 to ocena najgorsza, a 5 najwyższa),
jednocześnie każdy może dodać własne 2-3 metody i uzasadnić ich
skuteczność (można korzystać z Internetu):

Ocena

Wpływ

Metoda
 bezpłatne próbki
 kupony rabatowe
 podarunki
 zwroty pieniędzy za zakup dokonany w

Wpływ na
klientów

określonym czasie
 wymiany z bonifikatą starego sprzętu na
nowy
 loterie
własna propozycja
własna propozycja
własna propozycja
 premie za zakup powyżej określonej kwoty
 wydawanie towaru nieodpłatnie po zakupie

Wpływ na
hurtowników

określonej jego ilości
 ekspozycje towaru
 handlowe

konkursy

dla

dealerów,

hurtowników upusty dla hurtowników
własna propozycja
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własna propozycja
własna propozycja
 premie za wzrost sprzedaży
 konkursy na najlepszego sprzedawcę
Wpływ na

 dokształcanie sprzedawców

sprzedawców

własna propozycja
własna propozycja
własna propozycja

 nauczyciel/trener proponuje wybrać te media reklamowe dla
małego

biznesu,

które

są

zdaniem

uczniów/słuchaczy

najskuteczniejsze i, co jest najważniejsze, możliwe z perspektywy
finansowej (słuchacze, z pomocą internetu, mogą dodać inne media
i formy reklamy) – nieodpowiednie uczniowie/słuchacze skreślają,
po czym przesyłają tablicę do nauczyciela/trenera i ustnie
uzasadniają swoje wybory:
Miejsca sprzedaży:


okna wystawowe,



rozmieszczenie produktów w sklepie,



strój pracowników sklepu itd.

Gadżety:


firmowe czapki,



koszulki,



reklamówki itp.

Miejsca publiczne:


napisy,



tablice umieszczane na ścianach budowli lub specjalnych stelażach,
Innowacja społeczna Przedsiębiorczość w 4G testowana jest w ramach
projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

Stowarzyszenie na Rzecz
Postępu Demokracji ERWIN

73



reklamy w transporcie miejskim itd.

Media bezpośrednie:


katalogi,



broszury,



prospekty,



tzw. telemarketing itd.

Media drukowane:


ogłaszania w gazetach, czasopismach, magazynach, książkach
telefonicznych, kalendarzach itd.

Media audio-wizualne:


internet,



dość drogie reklamy telewizyjne, radiowe, w kinach lub na
imprezach itd.

Własna propozycja:
Własna propozycja:
 nauczyciel/ trener wyjaśnia, iż specjaliści, tworząc reklamę,
korzystają z różnych formuł, schematów, modeli i właśnie z nich
wywodzą się poniższe anglojęzyczne skróty: proponuje słuchaczom
znaleźć w Internecie ich wyjaśnienia (+ polskie odpowiedniki) i
skomentować je (ustnie):
SLB
AIDA
AIDCAS
DIPADA
DAGMAR
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 nauczyciel/trener dodatkowo proponuję, aby uczniowie/słuchacze
samodzielnie zaprojektowali komunikat reklamowy na wybrany
przez siebie produkt lub usługę (reklama w internecie, w prasie itd.)
według którejś z w/w metod.
PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 nauczyciel/trener

proponuje

(z

pomocą

Internetu),

jako

podsumowanie lekcji o marketingu, „odszyfrować” poniższe pojęcia i
stwierdzenia53:


Dysonans pozakupowy to…



Rabat przyznawany nabywcom w celu nakłonienia ich do
zaopatrywania się tylko u jednego sprzedawcy to rabat …



Firma produkująca artykuły biurowe umożliwia klientowi zakup
przy możliwie najmniejszym wysiłku, gdyż produkt jest ogólnie
dostępny. Jest to działanie z zakresu …



Firma wprowadzająca na rynek buty sportowe, kreśląc audytorium
reklamy wzięła pod uwagę segment konsumentów, którzy preferują
zdrowy

styl

życia.

W

opisanym

przypadku

zastosowano

segmentację według kryterium …


Do czynników psychologicznych determinujących zachowanie
konsumentów na rynku należą …



Do tzw. cen psychologicznych należą ceny …



Od 1 stycznia 2013 r. na fakturze nie ma obowiązku umieszczania
określenia



53

Pierwszym krokiem przy projektowaniu bazy danych jest …

Na podstawie: Test z marketingu, za samequizy.pl/test-z-marketingu (odczyt: 10.11.2017)
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Ceny ustalone w aquaparku są na poziomie cen innych basenów
krytych w regionie. Aquapark zastosował metodę ustalania cen
opartą na …



Firma

usługowa

przygotowuje

ofertę

handlową.

Element

identyfikujący firmę w ofercie to …


Pierwszym elementem procesu zakupowego jest …



Pokazy, degustacje, konkursy, loterie, itp., to narzędzia …



Styl negocjacji oparty na założeniu, że celem jest zwycięstwo, w
którym jedna ze stron uzyskuje korzyści poprzez wymuszanie
ustępstw na drugiej, to styl …



Dokument będący potwierdzeniem płatności za zakupione plakaty
reklamowe, w którym płatnik wydaje dyspozycję bankowi lub
poczcie do przekazania określonej kwoty ze swego rachunku
bankowego na rachunek sprzedawcy plakatów, nazywany jest …



Agencja reklamowa prowadzi sprzedaż niekonwencjonalnych
produktów reklamowych i jest jedyną taką firmą na terenie kraju.
Swoje produkty rozprowadza stosując dystrybucję …



Klient, który przychodzi do sklepu i zwraca się do sprzedawcy
słowami: „Widzi Pan, przyszedłem tu po… i przebiega wzrokiem po
towarach”, jest klientem …



Skład wielostronicowej publikacji reklamowej wykonuje się z
zastosowaniem programu …



Klient, który uważa, że w innym punkcie kupi lepszy, tańszy towar i
zostanie lepiej obsłużony, jest klientem …



Jeżeli celem kampanii reklamowej jest zbudowanie wysokiej
rozpoznawalności marki, to należy …
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Przygotowanie banneru internetowego z animacją powinno być
zrealizowane w oprogramowaniu typu …



Klient zwrócił się do agencji reklamowej ze zleceniem dokonania
redesignu opakowania, czyli …

pl.freepik.com
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PUBLIC RELATIONS (PR) W ZARYSIE
Public

Relations

jest

również

elementem

marketingu, ale w związku z jego funkcją wynikającą z
budzenia zaufania do firmy przez nie tylko potencjalnych
klientów ale i całe otoczenie, zagadnienia PR znalazły się w
osobnym rozdziale poniżej.
ZADANIE
 nauczyciel/trener

przesyła

uczniom/słuchaczom

następujące

pytania i prosi o odpowiedzi (również przy pomocy internetu):
a) co to jest Public Relations? Podaj 3 definicje (jeśli możesz sam, jeśli
nie, to z internetu). Która definicja jest bliżej twojego zrozumienia
PR (dlaczego)?
b) czy warto, żeby mały biznes zaangażował się w kwestie z zakresu
public relations nawet w ograniczonym wymiarze (uzasadnij
Swoją odpowiedź)?
c) czy jest różnica między public relations a organizacji i reklamą.
 nauczyciel/trener prosi o zdefiniowanie celu głównego public
relations, po czym wspólnie z uczniami/słuchaczami analizuje go
(można się skupić nad zaplanowanym, świadomym i długotrwałym
pielęgnowaniem stosunków małego firmy z jej najbliższym oraz
dalszym otoczeniem, zwanym publicznością).
ZADANIE
 uczestnicy opracowują wspólnie plan PR dla sklepiku szkolnego każdy uczeń/słuchacz poniższy (w tabeli) szkielet planu PR
otrzymuje wcześniej w skrzynce e-mail. Na wstępie każdy z
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uczniów/słuchaczy wypełnia „szkielet” samodzielnie (może jednak
korzystać ze wskazówek z internetu). Potem nauczyciel/trener
podczas wspólnej dyskusji „łączy” propozycje uczniów/słuchaczy,
wyjaśniając co jest właściwe, jakie działania trzeba podjąć, aby plan
był bardziej efektywny. Gotowy plan nauczyciel/trener przesyła na
wspólny e-mail / profil FB.
Opisać

przyczyny

problemu

(spadek

Analiza sytuacji

sprzedaży, zubożenie uczniów, nieprzychylne

wyjściowej

stanowisko nauczycieli / dyrekcji do sklepiku z
kącikiem kulinarnym itd.)

Cele kampanii
public relations
Publiczność
(adresaci
kampanii):
Strategie public
relations

Informacyjna, podwyższenie świadomości w
zakresie konieczności dobrego i zdrowego
ożywiania się itd.
Kim są odbiorcy (przyszli klienci + struktura
wiekowa, wykształcenie itd.)
Strategia kampanii (rozgłos, informacja itd.)
 notatki prasowe wysłane do dziennikarzy

Taktyki -

młodzieżowych

instrumenty,

wychodzących w szkole; (publiczność –

narzędzia public

uczniowie i pracownicy (pracownicy także

relations (można

czytają gazety studenckie);

wybrać więcej, niż
jeden instrument)

 huczne

gazetek

(głośne)

otwarcie

uczniowskich

pierwszego

sklepiku z kącikiem kulinarnym w szkole
„dużo szumu, hałasu, muzyki (publiczność –
uczniowie);
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 strona internetowa sieci połączona ze
stroną internetową szkoły (publiczność –
uczniowie i pracownicy);
 wyraźna identyfikacja wizualna, widzialna
z każdego miejsca w szkole (publiczność –
uczniowie i pracownicy);
 wyodrębnienie

cichego

miejsca

z

codziennymi czasopismami (publiczność –
przede

wszystkim

pracownicy,

choć

miejsce będzie dostępne dla każdego, kto
chce przy kawie wypocząć i poczytać);
 półka

z

najbardziej

poszukiwanymi

podręcznikami szkolnymi oraz nowościami
literackimi (publiczność – uczniowie i
pracownicy);
 ulotki wręczane uczniom przed otwarciem
pierwszego

sklepiku

z

kącikiem

kulinarnym;
 zaproszenia adresowane do pracowników
szkoły;
 standardy obsługi klientów – uczciwość,
uśmiech i uprzejmość (publiczność –
uczniowie i pracownicy);
 przygotowanie

i

przeprowadzenie

kampanii: ___ tygodnie / miesiące;
Harmonogram

 badania związane z upodobaniami uczniów
i

pracowników

dotyczące

rodzajów

napojów, przekąsek, słodyczy itd.: ____
tygodnie miesiące;
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 przygotowanie i przesłanie np. notatek
prasowych oraz ulotek_____ tygodnie /
miesiące;
 przygotowanie strony internetowej_____
tygodnie / miesiące;
 przygotowanie

hucznego

otwarcia_____

tygodnie / miesiące;
 przeprowadzenie
podjętych

działań

badań
po

efektywności
uruchomieniu

sklepiku_____ tygodnie / miesiące.
Badanie
efektywności

Monitoring / ewaluacja? Gdzie i kiedy?

działań PR-u

pl.freepik.com
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WSPÓŁPRACA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO
PRZEKAZU
Rozdział

zachęca

do

poznania

zasad

porozumiewania się ze światem medialnym oraz daje
wytyczne jak powinny wyglądać informacje medialne.
ZADANIE
 nauczyciel/trener definiuje znacznie „środki masowego przekazu” i
proponuje

opracować

(fikcyjną,

wymyśloną

przez

uczniów/słuchaczy) informację medialną (np. szkoły, firmy,
samorządu itd.) wedle poniższej tabeli. Do wypełnienia rubryki
„Treści,

które

powinny

się

znaleźć

w

danej

pozycji”

prezentowanej tabeli, nauczyciel/trener dzieli grupę na co najmniej
3 zespoły, które losują jeden z następujących tematów informacji:


Anonimowość w Internecie?



Brak wstydu - znak czasów!



Ulubiona praca czy wysokie wynagrodzenie?



Wykształcenie wyższe – i co dalej?



Humor - sposób na zarabianie pieniędzy?



Zmienić świat wirtualny na realny!



Mieszkać w dużym mieście – prestiż czy wygoda?



Czytać? Niby po co?

 po wylosowaniu tematu, zespoły mają 20 minut, aby wypełnić tabelę
„Treści, które powinny się znaleźć w danej pozycji” (zgodnie z
wylosowanym tematem):
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Zadanie:

Miejsce do
wykonania
zadania:

opracowujemy
papier
Nadawca
firmowy
–
samorząd
informacji
uczniowski,
organizacja
pozarządowa itd.
informacja
prasowa,
Typ informacji komunikat, zawiadomienie
itp.
z
jakiego
powodu
przygotowujemy
tą
informację
(bijatyka
Wydarzenie
uczniów
i
jej
skutki,
agresywne
zachowanie
przechodnia i jego efekty
itd.)
maks. 4 – 5 słów, w których
w sposób atrakcyjny (ale nie
ekstrawagancki) musi być
Tytuł
zawarty
najważniejszy
element
informacji,
ponieważ tytuł albo zachęca
do czytania, albo zniechęca
pierwsze zdanie to tzw.
news w informacji, czyli to,
co jest dla nas najważniejsze
i wiodące w informacjach
medialnych. Z reguły poza
Wprowadzenie
czterema
podstawowymi
elementami (co, kiedy, gdzie
i kto) w krótkich relacjach
medialnych
dziennikarze
rzadko kiedy czytają resztę.
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Rozwinięcie

Informacje
dodatkowe

Kontakt

Lepiej, żeby pierwszy akapit
składał się z nie więcej, niż 5
linijek.
możemy pozwolić sobie na
w miarę szerszą prezentację
wydarzenia,
który
jest
przedmiotem
informacji.
Warto odpowiedzieć na
pytania typu dlaczego?, dla
kogo?, z kim?, po co? oraz
koniecznie co z tego wynika
/ wyniknie? zapamiętajmy o
niezakorkowaniu informacji
nazwiskami.
nie koniecznie, ale możemy
tutaj podać dodatkowe
drobne informacje (krótkie,
atrakcyjne
itd.)
oraz
przedstawić
nawet
tło
wydarzenia.
jest to standardowe, ale
arcyważne
zdanie:
„Dodatkowe informacje i
materiały można otrzymać
...” (imię i nazwisko, adres,
telefon,
e-mail,
faks).
Zapamiętajmy, iż osoba ta
musi (koniecznie!!!) być
dostępna i kompetentna do
odpowiedzi na wszystkie
pytania.
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 nauczyciel/trener „organizuje” briefing54:
 dalsza część lekcji jest nagrywana tak przez nauczyciela/trenera, jak
i przez uczniów/słuchaczy (jak nagrywają dziennikarze podczas
prawdziwego briefingu),
 1 przedstawiciel zespołu, jako osoba prowadząca briefing,
prezentuje temat/wydarzenie przed klasą/grupą wedle wyżej
przedstawionej tabeli,
 wszyscy przedstawiciele innych zespołów mogą zadawać pytanie
(jak podczas prawdziwej konferencji prasowej), na które odpowiada
w/w przedstawiciel,
 w drugiej turze powtarza się ten sam scenariusz wystąpienia i pytańodpowiedzi z przedstawicielem kolejnego zespołu itd.
 uczniowie/słuchacze przesyłają swoje nagrania na adres mailowy
nauczyciela/trenera (reszta słuchaczy nie może mieć dostępu do
tych nagrań),
 na następnej lekcji nauczyciel/trener (po uprzedniej analizie)
prezentuje

niektóre

ewentualnych

nagrania

błędów

uczniów/słuchaczy

(ocenia

lub

w

celach

wspólnej

pozytywnych

tempo

wypowiedzi,

analizy

rozstrzygnięć
merytoryczne

zagadnienia – treści, odpowiedzi, ich atrakcyjność itd.).
PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 nauczyciel/trener zadaje samodzielną pracę do wykonania w domu:
„Co zrobić, jeśli w mediach ukaże się artykuł lub reportaż, w
którym np. nasza firma została przedstawiona w negatywny

54

Kameralne spotkanie z małą grupą dziennikarzy, rodzaj mini konferencji prasowej.
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sposób lub występują w nim nieprawdziwe informacje?”
Uczniowie/słuchacze mogą
a) odpowiadać pisemne,
b) wysłać na wspólną skrzynkę mailową/profil FB nagranie wideo
lub audio (imitując wizytę w redakcji, telefoniczną rozmowę z
redakcją lub inne wybrane przez siebie rozwiązanie).
 Najbardziej

udane

teksty/nagrania

nauczyciel/trener

może

udostępnić klasie, celem ich analizy w zakresie trafności,
pozytywnego wpływu na dalsze losy firmy itd.
ZADANIE
 nauczyciel/trener przesyła do uczniów/słuchaczy poniższe pytania
(uwzględniające zasadnicze zagadnienia e-marketingu) i proponuje
wspólnie poszukać odpowiedzi na nie; w przypadku problemów,
uczniowie/słuchacze mogą korzystać z pomocy internetu, zaś trudne
zagadnienia wyjaśnia nauczyciel/trener - np.: e-marketing, grupy
docelowe itd. (wszystkie odpowiedzi powinny być uzasadnione):
Co wiesz o social media?55


Czy

PR-owcy

wykorzystują

w komunikacji

PR

i

/

lub

marketingowej narzędzia, jakimi są social media?


Czy PR-owcy regularnie monitorują obecność firmy / marki
w sieci?



Czy Twitter stanowi obecnie w Polsce często wykorzystywane
medium?

Na podstawie: PR-owcu, co wiesz o social media?, 25.10.2011, za treco.pl/wiedza/artykulyszczegoly/id/826/test-branzowy-do-raportu-pr-owcu-co-wiesz-o-social-media(odczyt:
02.08.2017)
55
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Czy

social

media

wspomagają

komunikację

z grupami

docelowymi?


Co

jest

najbardziej

oczekiwanym

efektem

w komunikacji

prowadzonej za pomocą social mediów?


Czy media społecznościowe

mogą być źródłem informacji

o konkurencji?


Czy social media mogą stanowić kanał przekazywania informacji
o firmie?



Czy social media mogą być źródłem informacji również
w przypadku sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.



Jakie są najskuteczniejsze sposoby komunikacji w sieci?



Które

narzędzia e-marketingowe są uważane za najmniej

skuteczne?


Czy

firmy

są

przygotowane

do

zarządzania

sytuacjami

kryzysowymi również poprzez social media?

pl.freepik.com
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USPRAWNIENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ
Rozdział zachęca do poznania zasad komunikacji
oraz daje wytyczne jak powinny wyglądać prawidłowo
sformułowane komunikaty.
ZADANIE
 nauczyciel/trener przygotowuje dla uczniów/słuchaczy miniwykład, wyjaśniający dlaczego komunikowanie jest istotne w
procesie pobudzania przedsiębiorczości oraz w działalności
gospodarczej.
 nauczyciel/trener wysyła do uczniów/słuchaczy „Schematyczny
model komunikacji56” i proponuje wspólnie przeanalizować:

 nauczyciel/trener proponuje zastanawiać się nad następującymi
pytaniami (można zaznaczyć X przy jednej lub wiele odpowiedzi lub
dopisać własną odpowiedź):
1. Czy informacja (np. w tak
trakcie
negocjacji, nie
rozmowy
telefonicznej
itp.) przekazana między własna odpowiedź:
nadawcą a odbiorcą
56

Schemat pochodzi z www.szkolnictwo.pl
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zostanie
zawsze
przekazana w języku
zrozumiałym dla obu
komunikujących
się
stron?
przy kodowaniu
2. W
którym
miejscu
przy dekodowaniu
schematu może zaistnieć
w każdym
skuteczny nośnik tej
nigdzie
informacji?
własna odpowiedź:
3. Czy przekaz (np. w
trakcie
negocjacji, tak
rozmowy
telefonicznej
itp.) pozostanie czysty od
zniekształceń
przez nie
czynniki zewnętrzne?
dekodowanie informacji
4. Co
następuję,
kiedy
zrozumienie informacji
przekaz spotka się z
niezrozumienie
odbiorem?
własna odpowiedź:
utrudnienia percepcyjne
wybiórczość uwagi
brak umiejętności przyjęcia
perspektywy rozmówcy
różnice kulturowe
5. Prawdziwe
problemy stereotypy
pojawiają się wtedy, gdy samopoczucie
występują:
rozmówcy prowadzą
równocześnie różne wątki
rozmowy, nie słuchając
siebie nawzajem
żadna z tych
własna odpowiedź:
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 uczniowie/słuchacze po wypełnieniu tabeli wysyłają odpowiedzi do
nauczyciela/trenera; odpowiedzi są oceniane (oraz + 1-5 pkt. za
„własne odpowiedzi”).
 nauczyciel/trener proponuje uczniom zastanowić się nad trzema
czynnikami percepcji informacji / odbioru komunikatu (można
korzystać z internetu)- ile procent informacji przekazujemy:
a) głosem?
b) słowem?
c) mową ciała?
 jako odpowiedz w/w pytań, uczniowie/słuchacze samodzielnie
wypełniają poniższy wykres i wysyłają do nauczyciela/trenera:

Głos

Słowa

Mowa ciała

 nauczyciel/trener analizuje wyniki słuchaczy i prosi o uzasadnienie
swoich decyzji.
 nauczyciel/trener wyjaśnia znaczenie aktywnego i pasywnego
słuchania (informuje iż jest to ważny element nie tylko w biznesie,
lecz w codziennym życiu i, że najczęściej stąd się biorą wszelkie
nieporozumienia oraz konflikty).
 nauczyciel/trener

proponuje

uczniom/słuchaczom

wypełnić

poniższą ankietę:
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Sam

proces

słuchania

często

nawet

podświadomie jest utrudniony, ponieważ nie
raz:

tak się zdarza ze mną:
często

rzadko

 słuchamy wybiórczo, filtrując informacje
 oceniamy czy dorównujemy sobie z rozmówcą
 treść

wypowiedzi

rozmówcy

wywołuje

skojarzenie, w które się zagłębiamy i … myślami
już jesteśmy daleko …
 myślimy, co za chwilę odpowiedzieć, choć
staramy się wyglądać na zainteresowanych
 usiłujemy

zgadnąć,

co

rozmówca

ma

„naprawdę” na myśli
 w trakcie rozmowy osądzamy i reagujemy
schematycznie
 cokolwiek mówi rozmówca, odnosimy do
własnego życia i osądzamy w kontekście
własnych doświadczeń
 słuchamy tylko początku, szukając rady dla
rozmówcy
 wygłaszamy
zniechęcają

sarkastyczne
rozmówcę

uwagi,

do

które

kontynuowania

rozmowy
 podnosimy głos, atakujemy, by obronić własne
stanowisko

(jest

to

niezdolność

do

przyjmowania krytyki i brak zgody na inny
punkt widzenia),
 obracamy wypowiedź rozmówcy w żart lub
zmieniamy temat,
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 słuchamy na tyle by nie zgubić wątku, ale tak
naprawdę w ogóle się nie angażujemy
A

może

masz

inne

powody

pasywnego

słuchania? Dodaj śmiało:

 po wspólnej analizie wyników, nauczyciel/trener proponuje
słuchaczom samodzielnie zastanowić się nad możliwymi technikami
aktywnego słuchania (co robić, aby aktywnie słuchać – można
korzystać z pomocy internetu). Następnie nauczyciel/trener wysyła
na wspólny mail następują tabelę:
Technika
aktywnego
słuchania

Propozycja
zastosowania
techniki
Jeśli dobrze cię

Podoba
mi się

Nie
Mam na
podoba to swój
mi się sposób57

rozumiem ...
A
Przez
zadawanie
pytań,
sprecyzujmy to,
co
usłyszeliśmy:

więc

jesteś

zdania, że …
Jeśli

prawidłowo

zrozumiałem pana
/ pani intencje, to
...
Chcesz powiedzieć,
że …
Pozwól,

że

upewnię się, czy
57 W przypadku wyboru tej opcji należy wskazać konkretne (zaistniałe/wyobrażone) sytuacje,

w jakich „swoje sposoby” znalazły/znalazłyby zastosowanie.
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Cię

dobrze

rozumiem ...
Sądzisz zatem, że ...
To, co mówisz, to
prawda.
Piękny

pomysł!

Całkowicie

się

zgadzam.

Czy

masz

ochotę

powiedzieć
Dzielmy się
natychmiast,
szczerze i
nawet
wspierająco
naszymi
odczuciami i
doświadczenia
mi – bez
osądzania (nie
ocenia się
rozmówcy, by
osądy nie
zasłaniały nam
jego osoby):

coś

więcej?
Cieszę, że ma pan /
pani za tak trafne
uwagi.
Bardzo się cieszę,
że tak racjonalnie
podszedł

pan

/

podeszła pani do
tego problemu.
Dobry

pomysł!

Zastanowię się nad
tym.
Uważam,

że

kapitalne

myśli,

które

wyraziłeś,

to..
Poruszył/a pan /
pani

istotę

problemu.
Jestem wdzięczny,
że zwrócił pan /
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pani na to moją
uwagę.
Wydajesz się być
bardzo
podenerwowany,
gdy mówisz o tej
sprawie.
Słuchajmy z
nastawieniem
na zrozumienie
emocji
rozmówcy:

Widzę,

że

pytanie

to

nurtuje

pana / panią.
Tak mi się wydaje,
czy

rzeczywiście

słyszę rozżalenie w
Twoim głosie?
Chyba panu / pani
nie

jest

z

tym

wszystkim lekko?
Kiedy i gdzie się to
zdarzyło?
Z tego, o czym
Zamykając
rozmowę, w
razie potrzeby,
nie bójmy się
zadawać
pytania:

rozmawialiśmy,
wynika,

że

najistotniejsze
zagadnienie to …
Co ma dla pana /
pani

największą

wagę

w

tej

sprawie?
Z dotychczasowej
rozmowy,

Innowacja społeczna Przedsiębiorczość w 4G testowana jest w ramach
projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

Stowarzyszenie na Rzecz
Postępu Demokracji ERWIN

94

zrozumiałem,

że

problem tkwi w ....
Podsumujmy
zatem

omówione

kwestie …
 wybór każdej odpowiedzi powinien być uzasadniony przez
ucznia/słuchacza; najwyższą ocenę dostanie ten, kto poza wyborem
Podoba mi się / Nie podoba mi się zaproponuje własne
rozwiązanie pt. Mam na to swój sposób.
ZADANIE
 nauczyciel/trener wysyła do wspólnej skrzynki mailowej pytanie:
„Czy

kiedykolwiek

umiejętnościami

zastanawiałeś/łaś

komunikowania

się?”

się

nad

Sprawdź

własnymi
jakie

masz

umiejętności, aby komunikować się ze swoim otoczeniem (tzw.
ankieta samokontroli):

Umiejętność

w skali od 1-5
(gdzie 1 jest
najgorszą
oceną, a 5
najlepszą) moją
umiejętność
oceniam na:

 mogę w kilku zdaniach powiedzieć to, co niektórzy
omawiają przez godzinę
 kiedy rozmawiam z kimś, staram się przybierać
pozycję ciała podobną do mojego rozmówcy
 gdy mój rozmówca mówi prostym językiem,
staram się również używać prostych sformułowań
i określeń
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 potrafię tak zadać pytanie aby skłonić rozmówcę
do udzielania pełnej, obszernej odpowiedzi
 gdy uważnie słucham czyichś słów, przytakuję by
mój rozmówca wiedział, że go słucham
 te

same

słowa

wypowiadane

w

różnych

okolicznościach mogą mieć różne znaczenie
 potrafię znaleźć wiele wspólnych tematów prawie
z każdym
 nie jestem gadułą, ale lubię rozmawiać z ludźmi a
przy tym patrzę na osobę, z którą rozmawiam
 odróżniam,

czy

zainteresowanie

mojego

rozmówcy jest udawane czy szczere
 moja gestykulacja bywa adekwatna do tego co
mówię
PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 nauczyciel/trener proponuje w domu nagrać odpowiedź na pytanie
„Po co nam umiejętność komunikowania się?” (nie dłużej, niż 5
minut) i wysłać na jego mail (nagrania nie mogą być dostępne
innym

uczniom/słuchaczom).

Na

następnej

lekcji

nauczyciel/trener anonimowo podsumuje wyniki, wyjaśniając
znaczenie komunikacji interpersonalnej i społecznej.
ZADANIE
 nauczyciel/trener przesyła poniższą tabelę do uczniów/słuchaczy i,
jako podsumowanie, proponuje wspólnie przeanalizować pytania i
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stwierdzenia (pytania i stwierdzenia będą miały ogromne znaczenie
również przy analizie negocjacji)58.
Dlaczego ważne jest:

Uważam, że

 uzmysłowienie najczęściej występujących blokad
komunikacji interpersonalnej (np.: a co mnie to
obchodzi?)
 nabywanie umiejętności aktywnego
poprzez

wykazywanie

słuchania

zainteresowania

i

parafrazowanie usłyszanych wypowiedzi?
 uzmysłowienie zachowań i odczuć utrudniających
porozumiewanie się?
 postrzeganie

głównych

barier

komunikacji

interpersonalnej?
 dokładniejsze zrozumienie różnicy między treścią
komunikatu, a jego zabarwieniem emocjonalnym
(relacją,

stosunkiem

do

treści,

sposobem

odnoszenia się)?
 kształtowanie umiejętności wyrażania własnych
opinii poprzez komunikaty typu „JA”?
 zadawania pytań otwartych i zamkniętych59
 ćwiczenie

umiejętności

utrzymania

kontaktu

wzrokowego z drugą osobą

Na podstawie: Zestaw ćwiczeń ułatwiających prawidłowe kontakty interpersonalne, za
zpo2mc.internetdsl.pl/doc/03zestaw.pdf (odczyt: 01.08.2017).
59 Pytanie zamknięte, czyli pytanie, w którym pytający stara się ograniczyć liczbę możliwych
odpowiedzi (nawet do TAK lub NIE), zaś pytanie otwarte, to rodzaj pytania, na które można
udzielić swobodne odpowiedzi.
58
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 umiejętność komunikowania się oraz rozwój
umiejętności ekspresji ciała
 kontrolowanie mowy własnego ciała, poznanie
własnej podatności na sugestię i wpływ innych osób
 samoocena zachowania
 własna asertywność
 kształcenie umiejętności określania własnych praw
oraz egzekwowania ich w sposób asertywny
 przezwyciężanie

własnej

uległości,

poprzez

uzmysłowienie sobie jej przyczyn
 podnoszenie poczucia własnej i cudzej wartości
 dostrzeganie mocnych stron i pozytywów u innych
osób
 otwartość i tolerancyjność oraz lepsze rozumienie
przekonań odmiennych od własnych
 ukazanie wyższości komunikacji dwukierunkowej
nad jednokierunkową

pl.freepik.com
Innowacja społeczna Przedsiębiorczość w 4G testowana jest w ramach
projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

Stowarzyszenie na Rzecz
Postępu Demokracji ERWIN

98

PRZEDSIĘBIORSTWO Z AUTORYTETEM
Po

prostu

krótkie

zwrócenie

uwagi

na

przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne.
ZADANIE
 nauczyciel/trener pyta, czy uczniowie/słuchacze rozumieją co to
znaczy przedsiębiorstwo z autorytetem? Wysyła na wspólną skrzynkę
zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z autorytetem w postaci
poniższej tabeli, która jednak nie jest ułożona we właściwej
kolejności.

Nauczyciel/trener

proponuje

dopracować

cechy

potrzebne przedsiębiorcom i dopasować poniższe pojęcia z
cyferkami do wyjaśnień z literami, łącząc je linimi (np. 1.
Wiarygodność – c. Jeśli to nasz produkt, to musi być wiarygodny):
1

Wiarygodność

a

2

Jakość

b

3

Perfekcjonizm

c

Indywidualne
4

podejście do

Zaufanie

musi być dopięte na ostatni guzik.
Drobne dla nas uchybienia w jakości są ogromną
stratą dla klienta, którego możemy stracić.
Jeśli to nasz produkt, to musi być wiarygodny –
nie oszukamy.
Nie dostarczamy produktów i usług dla byle kogo,

d

klienta
5

Jesteśmy trochę staromodni, ale u nas wszystko

lecz dla naszych klientów, którzy dzielą się z nami
swoimi uwagami.

e

Każdy klient jest inny, więc ma inne wymagania,
którym musimy sprostać.
To, co wiemy o naszych klientach i to, czego

6

Współpraca

f

dowiedzieliśmy się od nich, na ich życzenie
natychmiast zapominamy.
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 nauczyciel/trener prosi uczniów/słuchaczy wyjaśnić (również z
pomocą

Internetu)

znaczenie

przedsiębiorstwa

społecznie

odpowiedzialnego (Corporate Social Responsibility - CRS)60;
 uczniowie/słuchacze przedstawiają znalezione wyniki, po czym
nauczyciel proponuje wspólnie analizować argumenty zwolenników
i przeciwników przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Jako
wskazówki nauczyciel/trener przesyła na wspólną skrzynkę
mailową/profil FB następujące „za” i „przeciw”61 (można również
zaproponować ocenić znaczenie poniższych argumentów w skali 15, wpisujące je w trzeciej kolumnie):
Działalność gospodarcza powoduje liczne
problemy (np. zanieczyszczenie środowiska,
wyczerpywanie zasobów naturalnych), w
rozwiązywaniu których powinna
uczestniczyć także firma.
Przedsiębiorstwa posiadają osobowość
Argumenty

prawną, są więc swoistego rodzaju

zwolenników

obywatelami, którzy powinni dbać o swoje
otoczenie.
Dzięki odpowiedzialności społecznej firmy
mogą poprawić swoją reputację, a tym
samym zwiększyć zyski.
Firma o rozwiniętej strategii w zakresie
odpowiedzialności społecznej łatwiej

To firma, która na etapie budowania strategii uwzględnia interesy społeczne i ochronę
środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
61
Na
podstawie:
Społeczna
odpowiedzialność
biznesu,
za
pl.wikipedia.org/wiki/Społeczna_odpowiedzialność_biznesu (odczyt: 20.08.2017)
60
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przywiązuje wartościowych pracowników,
lepiej motywuje pracowników i przyciąga
młode talenty.
Wprowadzenie problematyki ochrony
środowiska i polityki społecznej do strategii
przedsiębiorstwa pozwala obniżyć koszty
(opłaty za energię, wodę, opłaty z tytułu
zanieczyszczeń) i zapewnia lepszą
odporność na kryzysy, zwiększając
zaufanie akcjonariuszy.
A moim
zdaniem:
Firma powinna skupić się wyłącznie na
kreowaniu zysków.
Może zaistnieć konflikt interesów, a decyzja
Argumenty
przeciwników

podjęta przez menedżera może być
subiektywna.
Organizacje nie mają doświadczenia w
kierowaniu programami społecznymi.
Społeczna odpowiedzialność biznesu często
może być cyniczną i nieszczerą grą.

A moim
zdaniem:
ZADANIE
 prowadzący zajęcia prosi o znalezienie 3-5 witryn internetowych
firm, następnie słuchacze mają za zadanie identyfikację działalności
tych firm pod kątem ich praktyk w zakresie społecznej
odpowiedzialności,

oraz

słuchacze

oceniają

rzetelność

przekazywanych informacji przez firmy. Jak dodatkową podpowiedź
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słuchacze

mogą

wykorzystać

analizy

ze

strony

Forum

Odpowiedzialnego Biznesu (http://odpowiedzialnybiznes.pl). Jako
przykład organizacji, która walczy o przeciwdziałanie nieuczciwym
praktykom w tym zakresie, prowadzący może wskazać np.
organizacje Clean clothes (http://www.cleanclothes.pl) .

pl.freepik.com
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NEGOCJACJE
Negocjacje są nie tylko elementem prowadzenia
firmy, to również nasze codzienne funkcjonowanie. I
właśnie nad tymi dwoma aspektami skupia się ten rozdział,
dając jednocześnie kilka wytycznych, jak negocjować aby
wszystkie strony były zadowolone.
ZADANIE
 prowadzący pyta czy któryś z uczestników kiedyś gdzieś coś
negocjował; jeśli uczniowie/słuchacze (choć jeden) odpowiedzą
twierdząco, prosi o wyjaśnienie co, kiedy, gdzie i jak; jeśli
uczniowie/słuchacze udzielą przeczącej odpowiedzi, przypomina, że
niemal

codziennie

negocjują

z

rodzicami/opiekunami

o

kieszonkowe, o wyjście kolegami/koleżankami, o jak najpóźniejszą
godzinę powrotu do domu, o ubrania, buty itp.; nauczyciel/trener,
schematyzując istotę negocjacji, przesyła na wspólną skrzynkę
poniższy schemat wraz z tabelą:

gestion.org/recursos-humanos/52308/equipo-de-trabajo-comunicacion
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 tabela do ilustracji negocjacji:


Zrozumienie potrzeb partnera i zaspokajanie

Podstawowe

ich tak, aby w zamian otrzymywać to, czego

elementy

najbardziej potrzebujemy.

negocjacji



Finał negocjacji – sukces dla obu stron
(przynamniej pozorny wygrywamy wspólnie).



Nasza początkowa propozycja nie może być w
takim kształcie w jakim miałby być jej końcowy
wynik.


… musimy
pamiętać, iż

Zaczynamy negocjacje informując drugą stronę
o naszej pozycji.



Dostarczamy

odpowiednie

dokumenty

i

materiały.


Przedstawiamy odrobinę zawyżone cele, które
chcemy osiągnąć (cele niekoniecznie muszą być
osiągnięte w formie podstawowej).

Negocjacje
mają sens gdy
co najmniej:



Mamy coś do zaoferowania i do zyskania



Nie jesteśmy w stanie napięcia nerwowego i
emocjonalnego



Jesteśmy właściwie przygotowani

PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 następnie nauczyciel/trener zleca wykonanie

poniższej pracy

domowej:
Wedle niektórych specjalistów można wyróżnić zasadniczo trzy style
negocjacji:
1. Negocjacje rywalizacyjne bądź twarde
2. Negocjacje współpracy
3. Negocjacje logiczne
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Które z poniższych wyjaśnień do którego stylu pasuje? Rozwiązując
zadanie, można skorzystać z Internetu.
a. Ugoda – uczestnicy wykazują się z należytym szacunkiem,
składają oferty, czasem ustępują i nawet zmieniają
stanowiska dla osiągnięcia celów.
b. Rozsądny wynik – uzyskujemy go tylko w życzliwej, sprawnej
i dobrej atmosferze.
c. Zwycięstwo bez ustępstw - nawet wywieranie presji i groźby.
Który styl preferujesz i dlaczego?
ZADANIE
 nauczyciel/trener proponuje znaleźć w Internecie wyjaśnienia
następujących taktyk negocjacyjnych:


Prawo

niedostępności



Wysokie, niskie, otwarcie



Stopniowanie ustępstw



Dokręcanie śruby



Salami



Szok



Zasada wzajemności



Puste półki



Próbny balon



Śmieszne pieniądze.



Wyższy cel



Salon samochodowy



Obietnica w raju



Colombo



Va banque, czyli wszystko na



Standardowa procedura



Sorry, pomyliłem się

jedną kartę


Ograniczone
pełnomocnictwo

pusta półka



Ostatnie życzenie



Zabójcza riposta



Rosyjski Front



Dobry vs zły glina

Innowacja społeczna Przedsiębiorczość w 4G testowana jest w ramach
projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

Stowarzyszenie na Rzecz
Postępu Demokracji ERWIN

/

105

Przetarg – konkurencja ma





lepszą ofertę

Zdechła ryba62

 nauczyciel/trener pyta: „Który z wymienionych stylów chcesz
wybrać? Dlaczego?”
 po usłyszeniu i analizie odpowiedzi, nauczyciel/trener proponuje
„bawić się” w „prawdziwe” negocjacje: uczniowie/słuchacze
otrzymują poniższe tematy negocjacji w tabeli, czytają teksty i
przygotowują się do negocjacje.
 wszystkie

sceny

negocjacyjne

zostają

nagrywane

przez

nauczyciela/trenera i innych uczestników lekcji, aby później
przenalizować razem, wskazując:


błędy,



pozytywne / negatywne rozwiązania itd.

Tematy do negocjacji63
1. Kupujący:
Starasz

się

1. Sprzedawca:
kupić

skórzaną Sprzedałeś siedem takich kurtek

kurtkę za granicą, od ulicznego obcokrajowcom w

ciągu kilku

sprzedawcy, w którym lokalna ostatnich dni. Najniższą ceną, którą
waluta jest w stosunku 50 do 1 otrzymałeś to 300, najwyższą 800.
Twojej. Kurtka naprawdę Ci się Większość obcokrajowców nawet
podoba, dobrze na Tobie leży, się z Tobą nie targowała. Zdajesz
jest stylowa i dobrze wykonana. sobie sprawę, że możesz je kupić

A. Grzesik, 24 taktyki negocjacyjne do zastosowania natychmiast, za
adamgrzesik.natemat.pl/159663,24-taktyki-negocjacyjne-ktore-mozesz-zaczac-stosowacnatychmiast (odczyt: 27.11.2017)
63 Przykłady tematów do negocjacji pochodzą z: Przykład prowadzenia negocjacji, za
sciaga.pl/tekst/46796-47-przyklad_prowadzenia_negocjacji;
Ćwiczenie,
„Granie
Ról.
Negocjacje”,
Ent-teach.
Rozdział
7.
Strategie
Wyjścia,
za
s8cdfbf74db4f5e24.jimcontent.com/download/version/1380638460/module/8466216594
/name/%C4%86wiczenie%20Rozdzia%C5%82%207-1%20(PL).pdf 9odczyt: 29.07.2017).
62
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Ale uważasz, że sprzedawca taniej w obcej walucie, niż we
podaje za wysoką cenę. Czy własnej z powodu niestabilności
możesz

wynegocjować rynku walut. W sumie, 30 w

akceptowalną cenę dla Was walucie kupującego, dałoby Ci
obojga?

Możesz

maksymalnie

wydać kolejną

750

taką

lokalnej zdeterminowany,

kurtkę.
aby

Jesteś
osiągnąć

waluty i 100 swojej. Posiadasz zysk na tych negocjacjach.
także

karty

kredytowe.

Zdecyduj, ile jesteś w stanie
zapłacić oraz wybierz taktykę
celem negocjacji. Podoba kurtka
w

Twoim

kraju

będzie

kosztowała około 130 Twojej
waluty.
2. Kupiec:
Chcesz

2. Asystent Sprzedaży

kupić

nową

pralkę. Jesteś asystentem sprzedaży w

Odwiedź sklep z urządzeniami sklepie

z

urządzeniami

elektrycznymi i sprawdź, czy elektrycznymi. Możesz zaoferować
asystent sprzedaży udzieli Ci klientowi

raty

kredytu,

bez

rabatu. Jesteś świadomy stanu odsetek. Pralka Miele jest w tym
swojego

budżetu,

ale momencie w ofercie specjalnej.

pozytywnie zareagujesz na raty Posiada funkcje typu specjalny,
kredytowe, bez odsetek. Jesteś w zimny cykl prania i kosztuje tylko €
stanie zapłacić ratę do €50 co 319 (€ 26,60 co miesiąc przez 12
miesiąc.

miesięcy).

3. Wynajmujący:

3. Właściciel:

Spotykasz

właściciela

lokalu, Jesteś właścicielem spotykającym

którego jesteś zainteresowany się z potencjalnym najemcą w
wynajmem. Jest mały i na swoim

studiu

w

Krakowie.

najwyższym piętrze, bez windy, Mieszkanie jest bardzo małe, w
ale oferta jest dla Ciebie idealna i dodatku na 4 piętrze (nie ma
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jesteś bardzo zainteresowany. windy). Posiada pokój dzienny/
Cena wywoławcza wynosi 2400 kuchnię i sypialnię, plus małą
zł.

za

miesiąc;

negocjować

próbować łazienkę z prysznicem toaletą.

1800

zł., Starasz się dostać czynsz 2400 zł.

ewentualnie możesz zgodzić się za to mieszkanie 20 m2, ale teraz
na

2000

zł.,

jeżeli

koszty jesteś gotów obniżyć ten czynsz do

ogrzewania będą wliczone w 2000
cenę wynajmu.

zł.,

jeżeli

uznasz

potencjalnego wynajmującego za
odpowiednią

osobę.

Koszty

ogrzewania są bardzo niskie jako,
że

mieszkanie

jest

dobrze

ocieplone, więc przygotuj się na
opcję

zawarcia

kosztów

ogrzewania w kosztach czynszu,
jeżeli będzie to wymagane w
negocjacjach.
4. Sprzedawca:

4. Kupujący:

Sprzedajesz swój stary rower na Widzisz interesujący Cię rower na
aukcji

garażowej.

Mimo,

że aukcji garażowej. Negocjujesz cenę

kosztował 200 euro, to ma już 8 ze sprzedającym, wygląda na to, że
lat i jest bardzo zużyty. Cena warto wydać co najmniej100 euro,
minimalna, jaką chcesz przyjąć ale oczywiście byłbyś szczęśliwszy,
to, 50 euro.

jeśli udałoby Ci się zapłacić mniej.

5. Sprzedawca:

5. Kupujący:

Jesteś

posiadaczem

straganu

z

małego Możesz odwiedzić targ tylko tuż

owocami

i przed zamknięciem, potrzebujesz

warzywami. Jest godzina 18:45. kupić 20 melonów jako przekąskę
Rynek zamyka się za 15 minut. na
Zostało

Ci

20

imprezę,

której

jesteś

dojrzałych gospodarzem. Negocjuj cenę ze

melonów, które nie będą się sprzedawcą, mając na uwadze, że
nadawały

do

sprzedaży
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następnego dnia, więc chciałbyś zwykle 20 melonów tej jakości
je chętnie sprzedać. Zapłaciłeś kosztuje co najmniej 40 euro.
20 euro za te melony i nie chcesz
opuścić ceny.
6. Sprzedawca:

6. Kupujący:

Pan Bartek jest zainteresowany Pan Janek zna się z Panem
dzierżawą

pomieszczeń

w Bartkiem i już kilka razy prowadził

obiekcie, ponieważ jego córka – z nim wspólne interesy. Teraz musi
artystka, chce otworzyć w tym szybko

odsprzedać

miejscu galerię oraz klub – pub powodów
dla

artystów.

„Śródmieście”
lokalizacja,

Obiekt dziecko
to

udziały z

rodzinnych
wymaga

–

jego
pilne

dobra przeprowadzenie specjalistycznej

nowoczesny operacji w USA. Pozostałe osoby

budynek, a córka pana Bartka zarządzające potrzebują dopływu
oglądała

pomieszczenia

do gotówki,

aby

kontynuować

wynajęcia, które jej się bardzo rozpoczęte inwestycje w obiekcie.
spodobały. Pan Bartek bardzo Pan

Janek

musi

uzyskać

z

kocha swoją córkę – jedynaczkę, dzierżawy sprzedaż co najmniej 10
która za niedługo wychodzi za – 12 tys. $.
mąż, Zatem ojciec myśli o
prezencie ślubnym dla niej. Pan
Bartek ma fundusze, które może
zainwestować (minimalnie 9 –
10 tys.$, a maksymalnie 14 – 15
tys. $)
ZADANIE
 nauczyciel/trener przesyła uczniom/słuchaczom na wspólny email/profil Facebook zadanie pt. Schron64:

64

O sztuce negocjacji, za cbp.zhp.pl/program/o-sztuce-negocjacji (odczyt: 04.10.2017)
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z powodu kataklizmu grupa młodych 18-latków zostanie w
schronie co najmniej 20 lat, aż odbuduje się cywilizacja. W
schronie zostały jeszcze trzy miejsca. Zadaniem uczestników jest
w ciągu 15 minut wybrać (negocjując między sobą) trzy osoby,
które zajmą wolne miejsca w schronie spośród podanych poniżej:

 ksiądz (mężczyzna)

 dziewczynka (k)

 chemik (m)

 adwokat (m)

 zakonnica (kobieta)

 pielęgniarka (k)

 chirurg (k)

 psycholog (m)

 fizyk (m)

 komendant policji (m)

 filozof (m)

 psychoanalityczka (k)

 inż. rolnik (m)

 generał (m)

 prezydent RP (m)

 elektryk (m)

 stolarz (m)

 poseł (k)

 nauczyciel/trener nagrywa cały proces dyskusji, potem odtwarza i
wspólnie z uczestnikami analizuje strategie komunikacji i negocjacji,
które zostały użyte, co było dobre, nad czym warto byłoby jeszcze
popracować itd. (istotne jest nie tyle wykonanie zadania, ile
rozwiązanie problemu poprzez negocjacje);
 nauczyciel/trener musi się upewnić, iż uczeń/słuchacz65:
a) zna zasady prowadzenia prostych negocjacji,
b) potrafi prowadzić negocjacje, o określonym temacie i założeniach,
c) potrafi wcielić się w różne role podczas negocjacji,
d) potrafi wyciągać wnioski,

M. Zawiła-Niedźwiecka, Konspekt lekcji wychowawczej - Prowadzenie negocjacji - ćwiczenia,
17.08.2010, za profesor.pl/publikacja,22151,Konspekty,Konspekt-lekcji-wychowawczejProwadzenie-negocjacji-cwiczenia (odczyt: 18.11.2017)
65
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e) potrafi przedstawiać i bronić swoich racji,
f) wie, co oznacza słowo kompromis.
 warto, aby prowadzący skupił się również na elementach mediacji (w
ogólnym zarysie). W szczególności może prosić o samodzielne
znajdywanie w Internecie


pojęcia mediacji;



poszczególnych „form” konfliktów66.

ZADANIE
 nauczyciel/ trener wyjaśnia, iż kolejnym sposobem szukania
rozwiązania

pewnych

problemów

związanych

z

różnicami

interesów są mediacje. Przygotowuje dla uczniów/słuchaczy miniwykład o mediacjach ze szczególnym uwzględnieniem informacji o
postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych. Trzeba
koniecznie wyjaśnić, iż „mediacja jest dobrowolną, poufną metodą
rozwiązywania

sporu,

w

której

strony

sporu,

z

pomocą

bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do
porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich
sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody”67.
Prowadzący zajęcie powinien podkreślić, iż mediacja cechuje się:
nieformalnością
atmosfery

i

prywatnością

szacunku

stron

do

postępowania,
siebie,

a

budowaniem

także

poczucia

Mianowicie chodzi o konflikty:
 rodzinne, małżeńskie, pokoleniowe,
 towarzyskie, koleżeńskie, rówieśnicze,
 spadkowe, majątkowe i cywilne,
 pracownicze, w administracji i sporach urzędowych,
 w sprawach gospodarczych,
 w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich.
67 Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych, za mediacja.gov.pl (odczyt:
11.10.2017); szerzej zob.: M. Radzka-Wiśniewska, ABC mediacji, wyd. Fundacja „Inicjatywa
Kobiet Aktywnych” FIKA, Olsztyn 2011
66
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bezpieczeństwa oraz satysfakcją rozstrzygnięć dla obydwóch
(wszystkich) stron konfliktu (wygrany/wygrany)68;
 nauczyciel/trener
tabelę69,

którą

przesyła
później

słuchaczom/uczniom
wspólnie

analizuje

następującą
z

nimi

(uczniowie/słuchacze mają co najmniej 15 minut, żeby samodzielnie
przeanalizować tabelę):
Zalety

Korzyści z
mediacji

Mediacja stwarza stronom
szansę na samodzielne,
szybkie i tanie rozwiązanie
ich sporu w formie
polubownego porozumienia.
Mediacja pozwala na
utrzymanie wzajemnych
relacji.
Mediacja umożliwia
zachowanie korzystnego
wizerunku.
Mediacja sprzyja obniżeniu
poziomu negatywnych emocji
oraz zrozumieniu potrzeb
własnych i drugiej strony, a
przez to zmniejsza obciążenie
psychiczne związane z
sytuacją konfliktową.

Jak sprawa
trafia do
mediacji?

Mediacja może być
prowadzona przed
wniesieniem sprawy do sądu

Wady

Por.: Mediacje, za pl.wikipedia.org/wiki/Mediacje; por.: M. Radzka-Wiśniewska, ABC … op.
cit.
69 Na podstawie: Informacja o postępowaniu mediacyjnym … op. cit.; por.: M. RadzkaWiśniewska, ABC … op. cit.
68
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(mediacja pozasądowa), albo
po wszczęciu postępowania na podstawie postanowienia
sądu.
W każdym przypadku
warunkiem prowadzenia
mediacji jest zgoda stron.
Każda ze stron może złożyć
wniosek o przeprowadzenie
mediacji na każdym etapie
postępowania sądowego.
Mediatora wybierają strony
Kto
albo wyznacza go sąd (biorąc
decyduje o
pod uwagę w pierwszej
wyborze
kolejności stałych
mediatora?
mediatorów).

Jak długo
może
trwać
mediacja?

Postępowanie mediacyjne, do
którego doszło na podstawie
postanowienia sądu nie
powinno trwać dłużej niż trzy
miesiące. Na zgodny wniosek
stron lub z innych ważnych
powodów termin ten może
zostać przedłużony, jeżeli
będzie to sprzyjać
ugodowemu załatwieniu
sprawy.

Jak
przebiega
mediacja?

Po otrzymaniu postanowienia
sądu, mediator kontaktuje się
ze stronami, ustalając termin i
wskazując miejsce spotkania.
Mediator wyjaśnia zasady i
cele postępowania
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mediacyjnego oraz pyta, czy
strony wyrażają zgodę na
mediację. Mediacja jest
rozmową stron w obecności
mediatora. Mogą się także
odbywać indywidualne
spotkania mediatora z każdą
ze stron.
Strony mogą zrezygnować z
udziału w mediacji na każdym
etapie postępowania
mediacyjnego.
Mediacja jest poufna.
Mediator nie może
udostępniać informacji z
mediacji osobom trzecim.
Protokół z mediacji nie
zawiera żadnych ocen ani
stanowisk stron.
Mediator nie może być
świadkiem co do faktów, o
których dowiedział się w
związku z prowadzeniem
mediacji, chyba że strony
zwolnią go z obowiązku
zachowania tajemnicy
mediacji.
W jaki
sposób
może
zakończyć
się
mediacja?

Mediacja może zakończyć się
zawarciem wspólnie
wypracowanej ugody, którą
podpisują strony. Jeżeli strony
zawarły ugodę przed
mediatorem, ugodę
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zamieszcza się w protokole
albo załącza się do niego.
W razie mediacji ze
skierowania sądu oraz w
przypadku mediacji
pozasądowej i wystąpienia
przez stronę do sądu z
wnioskiem o zatwierdzenie
ugody zawartej przed
mediatorem, mediator składa
protokół w sądzie.
Zatwierdzona przez sąd
ugoda ma moc prawną ugody
zawartej przed sądem i
kończy postępowanie.
Sąd nie zatwierdzi ugody, w
całości lub części, jeżeli ugoda
jest sprzeczna z prawem lub
zasadami współżycia
społecznego albo zmierza do
obejścia prawa, a także gdy
jest niezrozumiała lub
zawiera sprzeczności.
Jeśli ugoda, której nadano
klauzulę wykonalności nie
została wykonana, można
skierować jej wykonanie do
egzekucji komorniczej.
W przypadku braku ugody,
strony mogą dochodzić
swoich praw w postępowaniu
sądowym.
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OBLICZENIA, KALKULACJE
Rozdział typowo z zakresu prostych kalkulacji przy
rozpoczynaniu

działalności

gospodarczej.

Zawiera

podstawowe schematy rachunkowe.
BILANS
ZADANIE
 nauczyciel/trener wyjaśnia, iż bilans, to podstawowy dokument
przedstawiający majątek przedsiębiorstwa; jest to zestawienie
dwóch

list,

które

wartościowo

muszą

być

sobie

równe.

Nauczyciel/trener przesyła uczniom/słuchaczom poniższe tabele,
dając im możliwość (również za pomocą internetu) uzupełnienia
listy aktywów i pasywów na pustych polach70 (w razie potrzeby
uczeń/słuchacz może dodać nowe pola do tabeli):
PASYWA, czyli zestawienie
środków za które aktywa zostały
nabyte.
Pasywa można podzielić na:

AKTYWA, czyli nasz majątek.
Aktywa można podzielić na:


70



Przykładowe rozwiązanie:
PASYWA, czyli zestawienie środków za które
aktywa zostały nabyte.
Pasywa można podzielić na:

AKTYWA, czyli nasz majątek.
Aktywa można podzielić na:
 środki trwałe (grunty, nieruchomości,
samochód itd.): są to dobra, których
okres użytkowania przekracza jeden rok,
zaś koszt ich kupna lub produkcji
przekracza 3500 zł;
 środki obrotowe (gotówka, należności
itd.): są to dobra, które w ciągu 12
miesięcy będą zamienione na gotówkę;
 inne aktywa - wartości niematerialne i
prawne (prawa autorskie, patenty itd.)

 kapitał własny, czyli fundusze pochodzące
od założycieli;
 zobowiązania
długoterminowe,
np.
długoterminowe kredyty bankowe itd.;
 zobowiązania bieżące, np. kredyty
krótkoterminowe, odroczone płatności itp.
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 nauczyciel/trener przesyłam uczniom/słuchaczom poniższa tabelę i
wyjaśnia, iż aby sporządzić bilans otwarcia firmy należy określić
kapitał niezbędny do rozpoczęcia działalności. Następnie trzeba
znaleźć źródła finansowania tego kapitału (nauczyciel znaczenie
treści znaczenie każdej linijki tabeli):
Bilans otwarcia
Środki trwałe

Kapitał własny

Kasa

Zobowiązania długookresowe

Rachunek bieżący

Zobowiązania krótkookresowe

Zapasy
Należności
SUMA:

SUMA:
Jak obliczyć zysk

ZADANIE
 nauczyciel/trener po kolei przesyła uczniom/słuchaczom poniższe
równania (formuły) i wyjaśnienia, wspólnie z nimi analizując każdy
nich.
a) zysk jest dodatnią różnicą między przychodami a kosztami ich
uzyskania (ujemna różnica – to strata):
(Przychody ze sprzedaży – Koszty uzyskania przychodu) = (Zysk na
działalności gospodarczej + Zyski nadzwyczajne – Straty nadzwyczajne)
= (Zysk brutto – Podatek dochodowy) = Zysk netto
b) zysk brutto można obliczyć korzystając ze wzoru podanego
poniżej w przypadku, gdy dysponujemy wszystkimi wymaganymi
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wielkościami. Na początku wyliczmy Produkcję maksymalną
(Pm), korzystając z wzoru poniżej, aby w kolejnym kroku wyliczyć
zysk brutto.
Kst + zysk brutto
Pm = ......................................
Cj – jKz
gdzie
Pm – produkcja maksymalna
Kst – koszty stałe
Cj – cena jednostkowa
jKz - koszty zmienne na jednostkę produkcji
c) przekształcając powyższy wzór, otrzymamy
Zysk brutto = Pm x (Cj – jKz) – Kst
 na podstawie poniższej tabeli nauczyciel/trener wyjaśnia rodzaje
kosztów działalności gospodarczej
Kryterium podziału

Pozycja kosztów
Amortyzacja, zużycie materiałów i

Rodzaj kosztu

energii, usługi obce, wynagrodzenia,
pozostałe koszty

Struktura wewnętrzna
kosztów

Koszty proste, koszty złożone
Koszty zwykłej działalności

Działalność operacyjna i
finansowa

operacyjnej (działalność podstawowa,
pomocnicza i koszty zarządu)
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty operacji finansowych

Cel poniesienia

Koszty zakupu, koszty produkcji,
koszty sprzedaży
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Stopień zależności od
wielkości produkcji

Koszty stałe, koszty zmienne

Sposób odnoszenia na

Koszty bezpośrednie, koszty

wytwarzane produkty

pośrednie

Związek z osiągniętymi
przychodami

Koszty uzyskania przychodów
Koszty i wydatki nie stanowiące
kosztów uzyskania przychodów

 nauczyciel/trener wyjaśnia, iż podstawowa kategoria ponoszonych
kosztów przez małego przedsiębiorcę sprowadza się do poniższych
kosztów stałych i kosztów zmiennych:
a) Koszty stałe - są to koszty bez względu na wielkość produkcji lub
usług; np czynsz, koszty zarządu firmy, obsługi księgowości,
ubezpieczenie itd.
b) Koszty zmienne - są to koszty, które ulegają zmianie wraz ze
zmianami wielkości produkcji, świadczenia usług; np. koszty
zużycia surowców i materiałów, płace pracowników
produkcyjnych, wynagrodzenia prowizyjne sprzedawców itd.
 konieczny jest komentarz, iż dany rodzaj kosztu jest kosztem stałym
czy zmiennym zależy od profilu działania firmy. Np.: w biurze
rachunkowym zużycie wody i energii elektrycznej będzie kosztem
stałym, natomiast w masarni – kosztem zmiennym. Każdy
przedsiębiorca musi sam określić, które koszty zalicza do stałych, a
które do zmiennych.
PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 nauczyciel/trener (tylko wedle własnego uwzględnienia) wysyła
słuchaczom wzory obliczeń podstawowych wskaźników, następnie
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załącza proste zadanie do rozwiązania, przy wykorzystaniu
przesłanych formuł.
Obliczanie podstawowych wskaźników
Zadanie
 nauczyciel/trener wyjaśnia, iż próg rentowności w działalności
gospodarczej to punkt, w którym koszty są równe przychodom z
działalności. Znaczy to, że powyżej tego punktu firma osiąga zyski,
poniżej zaś – przynosi straty. Dla wyliczenia progu rentowności
należy:


najpierw ustalić i podliczyć koszty stałe i zmienne prowadzenia
działalności przez firmę,



następnie określić cenę jednostkową towaru lub usługi (jeżeli
oferujemy zróżnicowane produkty lub usługi, wtedy należy
uśrednić cenę jednostkową lub policzyć próg rentowności dla
każdego produktu osobno).

 ilościowy próg rentowności (ipr) pokazuje ile sztuk produktu
trzeba sprzedać, aby pokryć koszty stałe:
Kst
PR = ---------------Cj – jKzm
gdzie
Kst – koszty stałe
Cj – cena jednostkowa produktu
JKzm – koszty zmienne przypadające na jednostkę produktu
 wartościowy próg rentowności (wpr) pokazuje jaka wartość
sprzedaży pokrywa koszty stałe:
PR’ = PR x Cj

gdzie
PR’ – wartościowy próg rentowności
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PR – ilościowy próg rentowności
Cj – cena jednostkowa
 procentowy próg rentowności (ppr) pokazuje jaka część
maksymalnej zdolności produkcyjnej musi być zaangażowana w
pokrycie kosztów stałych:
PR
PR’’ = ------ x 100%
Pm
gdzie
PR’’ – procentowy próg rentowności
PR – ilościowy próg rentowności
Pm – maksymalna wielkość produkcji
 punkt opłacalności (po) pokazuje ile sztuk (metrów, kg itd.)
produktu trzeba sprzedać, aby pokryć koszty stałe i osiągnąć
zakładany zysk:
Kst + zysk brutto
PO = ---------------------Cj – jKz
gdzie
PO – punkt opłacalności
Kst – koszty stałe
Cj – cena jednostkowa
jKz - koszty zmienne na jednostkę produkcji
 wskaźnik bezpieczeństwa (wb) jest miarą odporności formy na
spadek popytu zgłaszany przez rynek:
Pm - PR
Wb = ----------Pm
gdzie
Wb – wskaźnik bezpieczeństwa
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Pm – produkcja maksymalna
PR – ilościowy próg rentowności
 jeżeli Wb < 0, to firma przyniesie straty:
Wb = 0 – Pm = PR – firma pokryje koszty stałe lecz nie przyniesie zysku
Wb = 0,5 – zyski firmy zbliżają się do zera
0,5 < Wb < 1 – firma osiąga zyski
 graniczny poziom ceny (gpc) oznacza taki jej poziom przy którym
sprzedając zakładaną ilość produktów nie ma zysku. Obniżenie ceny
poniżej granicznego poziomu ceny sprzedaży oznacza straty.
jKzm x p.w.s + Kst
GPcj = ---------------------------p.w.s
gdzie
GPcj – graniczny poziom ceny sprzedaży
jKzm - koszt zmienny na jednostkę produkcji
p.w.s – planowana wielkość sprzedaży
Kst – koszty stałe
 graniczny poziom ceny jednostkowej (gpcj) można również
wyrazić w procentach:
Cj – GPcj
MBcj = --------------- x 100%
Cj
gdzie
MBcj – margines bezpieczeństwa z uwagi na cenę
Cj – cena jednostkowa sprzedaży
GPcj – graniczny poziom cen sprzedaży
 ewidentnym faktem jest, iż czym wartość MBcj jest większa tym
mniejsze jest ryzyko naszego przedsięwzięcia.
 nauczyciel/trener wyjaśnia, iż wskaźnik płynności bieżącej (wpb)
pozwala ocenić czy firma posiada zdolność płatniczą. Zbyt wysoka
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płynność oznacza, że firma działa nieefektywnie, że jest zbyt dużo
niezainwestowanych środków pieniężnych albo też, że w firmie jest
zbyt dużo należności. Natomiast zbyt niski poziom wskaźnika
świadczy o trudnościach płatniczych już istniejących, bądź też
mogących wystąpić w najbliższej przyszłości, wynikających z braku
środków obrotowych (nie tylko środków pieniężnych) na pokrycie
zobowiązań bieżących.
AB
WPB = ------ZB
gdzie
AB – aktywa bieżące
ZB – zobowiązania bieżące
 wskaźnik zadłużenia aktywów (wza) określa udział wszystkich
zobowiązań w finansowaniu majątku firmy. Jeżeli jego wartość jest
wysoka, przedsiębiorstwo może mieć niską zdolność kredytową.
Jego pożądana wartość powinna mieścić się w zakresie od 0,5 do 0,7.
ZO
WZA = ---------- x 100 %
AKT
gdzie
ZO – zobowiązania ogółem
AKT – aktywa
 wskaźnik struktury kapitału (wsk) pokazuje, ile razy dług
długoterminowy przewyższa kapitał własny. Im wskaźnik jest
wyższy, tym ryzyko prowadzonej działalności jest większe.
ZK
WSK = ------KW
gdzie
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ZK – zobowiązania krótkoterminowe
KW – kapitał własny
 wskaźnik rentowności brutto (wrb) informuje o wartości zysku
brutto, przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów.
ZB
WZB = ------- x 100 %
SN
gdzie
ZB – zysk brutto
SN – sprzedaż netto
 nauczyciel/trener przedstawia wzór obliczenia wartości pieniądza
w czasie:
FV = (1 + K)n x PV
gdzie
K – stopa procentowa
n – liczba lat
PV – wartość obecna pieniądza
 nauczyciel/trener wyjaśnia, że gdy odsetki kapitalizowane są
częściej, niż jeden raz w roku, to korzystamy z następującego wzoru:
FV = (1 + K/m)n x m x PV
gdzie
K – stopa procentowa
n – liczba lat
PV – wartość obecna pieniądza
m – liczba kapitalizacji rocznie
PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 nauczyciel/trener

przesyła

uczniom/słuchaczom

następujące

zadania (tylko dla chętnych na wysoką ocenę):
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Zadanie nr 1
Proszę obliczyć procentowy próg rentowności za miesiąc
październik 2017r. oraz zinterpretować wynik!
Firma "ABC" wyprodukowała zgodnie ze swoimi maksymalnymi
mocami wytwórczymi w ciągu października 4002 sztuk
produktów na wartość 12 006,00 zł. Na koszty jakie poniosła w
ciągu października składały się m.in. czynsz: 800,00 zł., zapłacono
za zużycie energii elektrycznej kwotę 330 zł. Uregulowano także
kwartalną ratę za korzystanie z patentu w wysokości 900 zł.
Wypłacono także wynagrodzenia na kwotę 4783,00 zł.
Skalkulowano koszty zmienne, które przypadły na jednostkę
wytworzonego produktu 0,30 zł.
Po obliczeniu

procentowego progu rentowności za miesiąc

październik 2017r. proszę zinterpretować wynik tzn. określić czy
opłacalna jest dalsza produkcja?
Zadanie nr 2
Proszę obliczyć zysk netto we wrześniu 2017 r.
Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 16 300,00 zł. Firma
"AXZ" wyprodukowała 2540 sztuk po jednostkowym koszcie za
sztukę 2,20 zł., koszty stałe zaś wynosiły: za zużycie energii
elektrycznej 500,00 zł., czynsz - 1200,00, jak również zapłacono
składkę na ubezpieczenie majątkowe za październik, którą w
równych ratach firma ponosi co miesiąc od sumy 2400,00 zł.
Firma spłaca również kredyt - rata kapitałowa wraz z odsetkami
wynosi 465,00 zł. Bank od posiadanej lokaty dokonał kapitalizacji
odsetek 800,00 zł.(odsetki w tym przypadku dopisywane są
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kwartalnie) Firma „AZX” rozlicza się z

US z zastosowaniem

podatku liniowego.
Proszę obliczyć zysk netto we wrześniu 2017 r.

pl.freepik.com
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Uczestnicy w tym rozdziale mają za zadanie
przeanalizować możliwe i dostępne formy finasowania
działalności gospodarczej.
ZADANIE
 nauczyciel/trener

proponuje

uczniom/słuchaczom

„znaleźć”

pieniądze na start, czyli na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W
tym celu przedstawia następujące źródła (przesyła na wspólną
skrzynkę), dając im możliwość znalezienia wyjaśnienia w Internecie
oraz wyszczególnienia zalet i wad konkretnej formy finansowania.
 uczniowie/słuchacze mają możliwość dodać inne, wyszukane przez
nich, źródła:
znaczenie /
wyjaśnienie

nazwa

zalety wady

Kapitał własny założyciela firmy
Partnerzy
Inwestorzy
Fundusze Venture Capital
tzw. Fundusze UE
Aniołowie Biznesu
Wynajęcie (Leasing)
Social lending (pożyczki
społecznościowe)
Crowdfunding
Inne:
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ZADANIE
 nauczyciel/trener pyta uczniów/słuchaczy czy mogą zdefiniować
(nawet za pomocą internetu) co znaczy Crowdfunding. W przypadku
trudności,

nauczyciel/trener

wyjaśnia,

iż

chodzi

o

formę

finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która
jest

lub

zostanie

wokół

tych

projektów

zorganizowana.

Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą
liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby
zainteresowane projektem71.
 nauczyciel/trener, aby pomóc w pogłębieniu odpowiedzi na w/w
pytanie, proponuje analizę pomysłów opisanych na platformach
crowdfundingowych, po czym dzieli uczestników na grupy i prosi aby
każda z grup zaproponowała pomysł, do którego ustali taką strategię
wypromowania na platformie crowdfundingowej, aby zaciekawiła

Zgodnie z przedstawioną definicją przez K. Króla (Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu,
dzięki społeczności, Crowdfunding.pl, Warszawa 2013, ISBN 978-83-936358-0-1) w
"Finansowaniu społecznościowym jako źródle finansowania przedsiębiorstw w Polsce"
crowdfunding to rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju
określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje
szerokie grono dawców kapitału, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii
teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż
ogólnodostępne na rynku.
W świetle polskiego prawa crowdfunding można stosować w formie opartej na darowiznach,
przedsprzedaży, pożyczkach, sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz oferty publicznej sprzedaży akcji spółek akcyjnych.
Jedną z form wynagradzania społeczności finansującej projekt jest przyszły udział w zyskach
z projektu, bądź udział (współwłasność) w samym projekcie. Ten rodzaj crowdfundingu,
zwany tez crowdfundingiem udziałowym, jest coraz częściej wykorzystywany do
finansowania nowych projektów biznesowych, tak zwanych start-upów i jest w tym
przypadku formą inwestycji. Drugą formą nagrody jest oferowanie wpłacającym produktu,
którego wyprodukowanie będzie możliwe dzięki prowadzonej zbiórce, jest więc to forma
przedsprzedaży.
Przykłady platform to: wspieramto.pl, polakpotrafi.pl., beeffund.com, crowdangels.com,
crowdway.pl, zrzutka.pl, odpalprojekt.pl i inne.
71
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potencjalnych odbiorców (czyli tych, którzy mogą dofinansować
dany pomysł).
ZADANIE
 nauczyciel/trener pyta uczniów/słuchaczy czy mogą zdefiniować
(nawet za pomocą internetu) co znaczy „Jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej” i „Przyznanie bezzwrotnych
dotacji”?
 nauczyciel/trener, aby pomóc w znalezieniu odpowiedzi na w/w
pytania,

przesyła

do

nich

poniższą

tabelę72,

proponując

przeanalizować jej zawartość, poprzez odpowiedzi na pytania
zawarte w niej (wpisując X pod tak lub nie:
tak nie
 bezrobotnych,
Jednorazowe
środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej
(tzw. dotacje) to
instrument
rynku pracy
skierowany do
osób:

 poszukujących

pracy

niepozostających w zatrudnieniu lub
niewykonujących
zarobkowej

innej

pracy

opiekunów

osoby

niepełnosprawnej,
 absolwentów

centrum

integracji

klubów

integracji

społecznej
 absolwentów
społecznej

zainteresowanych

rozpoczęciem własnej działalności
gospodarczej
Wiem, że do tej grupy należą również:

Na podstawie: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, stan prawny na
dzień: 17.07.2017, za zielonalinia.gov.pl/Jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnoscigospodarczej-32200 (odczyt: 02.08.2017)
72
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 …………………………
 …………………………
 …………………………
 ………………………… itd.
PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 po

analizie

powyższej

tabeli,

nauczyciel/trener

proponuje

uczniom/słuchaczom zastanawiać się czy oni lub ktoś bliski z ich
otoczenia spełnia warunki otrzymania dotacji (wedle tabeli73
przesłanej na wspólny e-mail):
Kto się
kwalifikuje
Ktoś z
Ja
mojego
otoczenia

Warunki otrzymania dotacji

Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co
uzyskuje się po zarejestrowaniu w Powiatowym
Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie.
Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji.
Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o
dofinansowanie (niektóre

urzędy

pracy

skracają termin oczekiwania do miesiąca).
Bezrobotny starający się o dotacje z urzędu
pracy nie

może

być

studentem

studiów

dziennych. Może natomiast studiować zaocznie.

Na podstawie: Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej, 05.12.2016, za
poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dotacje-z-urzedu-pracy-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej
(odczyt: 02.08.2017)
73
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Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie
może

posiadać

na

swoim

koncie

innej

działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy
przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy
wyznaczają dłuższy okres).
Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane
także osobom, które w okresie 12 miesięcy
przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia
odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia,
przygotowania zawodowego lub stażu.
Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu
pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia
wniosku, nie może mieć na swoim koncie
przestępstwa

przeciwko

obrotowi

gospodarczemu.
Bezrobotny składający wniosek o dotację z
PUP nie może posiadać do pięciu lat wstecz od
dnia złożenia wniosku innego dofinansowania
lub

pożyczki

na

podjęcie

działalności

gospodarczej lub rolniczej.
ZADANIE
 nauczyciel/trener proponuje znaleźć w internecie maksymalną
kwotę dotacji na rok 2017, po czym z uczniami/słuchaczami
analizuje czy ta kwota jest wystarczająca na rozpoczęcie działalności.
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PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 po

analizie

powyższej

tabeli,

nauczyciel/trener

proponuje

uczniom/słuchaczom zastanawiać się czy oni lub ktoś bliski z ich
nauczyciel/trener przesyła słuchaczom wzór Wniosku o przyznanie
jednorazowych środków (dofinansowania) na podjęcie działalności
gospodarczej

i

proponuje

go

uzupełnić

w

domu

(uczniowie/słuchacze hipotetycznie zakładają wybraną przez siebie
działalność gospodarczą – liczy się nie trafny wybór działalności, lecz
sposób, precyzja uzupełnienia wniosku).
 nauczyciel/trener

proponuje

uczniom/słuchaczom

z

pomocą

Internetu wypełnić w domu również poniższą tabelę74:
RODZAJ OŚRODKA

ZAKRES OFERTY
(jak ta instytucja wspiera
przedsiębiorczość, na jaką pomoc
od niej można oczekiwać itd.)

 Agencja rozwoju regionalnego
(lokalnego)
 Centrum transferu technologii
i innowacji
 Centrum doradztwa (centrum
wspierania biznesu)
 Inkubator przedsiębiorczości
 Centrum informacji
europejskiej
 Park technologiczny
 Punkt informacyjny

74 Pochodzi z: R. Lisowska,

Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje
otoczenia biznesu na przykładzie usługodawców logistycznych w województwie łódzkim, w:
Economics
and
Management,
nr
2/2014,
s.
14-15,
za
yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-9d1727dd-9c0c-496e-9fedf9049b1aabab/c/lisowska_wsparcie_2_2014.pdf.pd (odczyt: 30.11.2017)
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 Strefa przemysłowa (park
przemysłowy)
 Fundusz pożyczkowy
 Fundusz poręczeń
kredytowych
 Akceleratory biznesowe,
internetowe


Business link

pl.freepik.com
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BIZNES PLAN
Rozdział

przedstawia

zasady

tworzenia

najprostszego Biznes Planu. Dodatkowo umieszczona
została analiza kilku wskaźników informujących o sytuacji
finansowej firmy.
ZADANIE
 nauczyciel/trener

wyjaśnia

znaczenie

biznes

planu,

uczniowie/słuchacze otrzymują następujące podsumowanie:


ułatwia uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania
dotyczące Twojej przyszłej firmy oraz kontrolę realizacji
planów. Opracowując go na papierze doskonalisz

Biznes plan

umiejętności w zarządzaniu firmą oraz masz możliwość
regularnego korygowania błędnych pomysłów. Biznes plan
sprzyja realizmowi;


ułatwia

określenie

wielkości

środków

finansowych

potrzebnych do finansowania Twojej firmy;


jest dokumentem umożliwiającym uzyskanie środków
finansowych z banku, od Inwestorów lub z innych źródeł;



jest dokumentem informującym pracowników jak również
instytucje zewnętrzne o zamierzeniach Twojej firmy.

 nauczyciel/trener proponuje słuchaczom znaleźć wyjaśnienie
następujących cech dobrego biznes planu75:

Jeśli okaże się, że uczniowie/słuchacze mają problemy z wyjaśnieniami, nauczyciel/trener
może proponować dopasować poniższe wyjaśnienia do konkretnych cech:
1. poszczególne elementy muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne dla oceny
planowanego przedsięwzięcia;
2. ocena przedstawionych założeń należy do adresatów biznes planu;
75
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Cechy dobrego
biznes planu
Obiektywny

Wyjaśnij swoimi słowami co to znaczy

Konkretny
Celowy
Elastyczny
Użyteczny
Kompleksowy
Zwięzły i przejrzysty
 nauczyciel/trener, zanim przejdzie do właściwej struktury biznes
planu, proponuje uczniom/słuchaczom (z pomocą internetu)
rozwiązanie skrótu SWOT.
 nauczyciel/trener przesyła na skrzynkę słuchaczy:
a) matrycę logiczną biznes planu
Biznes plan
Środki i
metody
działania

Zwięzły i
przejrzysty

Kompleksowy

Zamiary i
zadania na
przyszłość

Użyteczny

Elastyczny

Celowy

Konkretny

Realistyczna wizja
sukcesu
ekonomicznego

Obiektywny

Cele i sposób
ich realizacji

3. powinien być skonstruowany tak, aby istniała możliwość wprowadzenia zmian w
przypadku pojawienia się nowych danych;
4. założenia i cele powinny być konkretne, a tam gdzie jest to możliwe wyrażone w liczbach;
5. powinien być precyzyjnie sformułowany;
6. musi być przydatny również do zarządzania firmą;
7. wszystko musi mieć swój cel;
8. powinien być precyzyjnie sformułowany.
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b) uproszczoną konstrukcję biznes planu
Własne uwagi
i propozycje lub
pomysły na
biznes
I. STRESZCZENIE
II. OGÓLNA
CHARAKTERYSTYKA
PRZEDSIĘBIORSTWA

Opis przedsięwzięcia
1. Nazwa i forma prawna
2. Przedmiot działalności
3. Siedziba
4. CV właściciela
1. Mocne strony

III. ANALIZA SWOT

2. Słabe strony
3. Szanse
4. Zagrożenia

IV. CELE

1. Cele krótkoterminowe

PRZEDSIĘWZIĘCIA

2. Cele długoterminowe
1. Produkt
2. Odbiorcy

V. PLAN

3. Konkurencja

MARKETINGOWY

4. Cena
5. Dystrybucja
6. Promocja

VI. PLAN

1. Zastosowana

DZIAŁALNOŚCI

technologia

OPERACYJNEJ

2. Nakłady inwestycyjne
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3. Proponowane źródła
finansowania inwestycji
4. Plan ilościowy
produkcji / usług
5. Zaopatrzenie
6. Ochrona środowiska
VII. PLAN
ORGANIZACJI I
ZARZĄDZANIA

1. Schemat organizacyjny
2. Zasady zarządzania

VIII. PLAN

1. Struktura zatrudnienia

ZATRUDNIENIA

2. Polityka płac

IX. HARMONOGRAM
GŁÓWNYCH
ZAMIERZEŃ
1. Bilans
2. Plan przychodów
3. Plan kosztów
X. PLAN FINANSOWY

4. Rachunek wyników
5. Plan nakładów
inwestycyjnych
6. Plan przypływów
pieniężnych (cash flow)

XI. PODSUMOWANIE
1. Słownik używanych
XII. ZAŁĄCZNIKI

wyrazów
specjalistycznych
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2. Posiadane patenty,
licencje itd.
3. Informacja o stanie
zamówień odbiorców
PRACA (NIE TYLKO) DOMOWA
 nauczyciel/trener

proponuje

zastanowić

się

nad

pomysłem

prowadzenia własnej działalności gospodarczej (kto jaki biznes by
chciał prowadzić). Uczniowie/słuchacze wysyłają swoje pomysły
jako notatki w rubryce „Własne uwagi / propozycje / pomysły na
biznes” powyższego schematu „Biznes planu”;
 na następnej lekcji nauczyciel/trener omawia poszczególne pomysły
z uczniami/słuchaczami i proponuje przygotować prawdziwy biznes
plan, wedle powyższych wskazówek (forma najprostsza).

pl.freepik.com
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ZADANIE
 bardziej zaawansowanym / zainteresowanym, nauczyciel/trener
proponuje analizę

wskaźnikową76 (wskaźniki i sposób ich

kalkulacji):
Wskaźnik płynności bieżącej, to:

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Majątek obrotowy
------------------------------------------Zobowiązania krótkoterminowe
Majątek

obrotowy

powinien

z

nadwyżką

pokrywać

zobowiązania krótkoterminowe. Zaleca się, aby wartość tego
wskaźnika oscylowała wokół wartości 2,0. Prawidłowy
poziom wskaźnika jest ściśle związany z branżą, w jakiej
działa firma; np.: w branży detalicznej typowe są bardzo
niskie wartości tego wskaźnika, nawet poniżej 1,0.
Wskaźnik płynności szybkiej, to:
Majątek obrotowy – zapasy
------------------------------------------Zobowiązania krótkoterminowe
Zdolność do szybkiego uregulowania zobowiązań najbardziej
płynnymi aktywami, powinna być większa od 1.

Na podstawie, K. B. Matusiak, M. Mażewska, Pierwsza Praca – Pierwszy Biznes, wyd.
Biblioteczka Rynku Pracy, MGiP Warszawa, lipiec 2005, str. 52
76
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Wskaźnik zadłużenia aktywów, to:
Zobowiązania ogółem x 100%
--------------------------------------Aktywa
Wskaźnik określa, jaka część całego majątku firmy
finansowana jest kapitałem obcym („nie pożycza się” tym, u

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

których

ponad

połowa

posiadanych

aktywów

jest

finansowana kapitałem obcym).
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (wskaźnik
struktury kapitału), to:
Zobowiązania długoterminowe x 100%
--------------------------------------------------Kapitały własne
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem, to:
Zysk brutto + odsetki
--------------------------Odsetki
Wskaźnik ten obrazuje, do jakiego poziomu mogą obniżyć się
zyski przedsiębiorstwa, aby nadal było w stanie spłacać
odsetki od swoich zobowiązań.
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Wskaźnik rentowności (sprzedaży) brutto, to:
Zysk brutto x 100%
---------------------------------------Przychody ze sprzedaży netto
Wskaźnik rentowności informuje ile złotówek zysku
wypracowuje jedna złotówka sprzedaży.

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI)

Wskaźnik rentowności netto, to:
Zysk netto x 100%
-------------------------------------Przychody ze sprzedaży netto
Wskaźniki np. z dwóch lat będą porównywalne, o ile
obowiązywała ta sama stawka podatkowa. Wskaźnik
rentowności informuje ile złotówek zysku wypracowuje
jedna złotówka sprzedaży. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym
lepiej. Tendencja rosnąca oznacza wzrost efektywności
sprzedaży i przyrost zysku na jedną złotówkę sprzedaży.
Tendencja malejąca to spadek efektywności sprzedaży, a
więc i spadek zysku w przeliczeniu na jedną złotówkę
sprzedaży.
Wskaźnik rentowności majątku (aktywów), to:
Zysk netto x 100%
-----------------------Aktywa
Wskaźnik wskazuje, jaka jest zdolność firmy do generowania
zysku z posiadanego majątku. Niski poziom wskaźnika może
świadczyć o słabym zarządzaniu przez firmę swoim
majątkiem. Rosnący wskaźnik rentowności majątku może
wskazywać

rozważenie

ewentualnego

dalszego

powiększania majątku. Jeśli jednak w ślad za powiększeniem
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majątku nie będzie szedł wzrost zysku co najmniej
proporcjonalny, to wskaźnik zyskowności obniży się.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, to:
Zysk netto x 100%
------------------------Kapitał własny
Wskaźnik informuje, ile złotówek zysku daje jedna złotówka
kapitału własnego. Innymi słowy, jaki procentowo jest
zarobek właścicieli z wyłożonego kapitału. Im wyższy jest
poziom wskaźnika, tym większe są możliwości rozwojowe
firmy. W długim okresie stopa zwrotu z kapitału własnego
powinna być wyższa od inflacji.

pl.freepik.com
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Wskaźnik rotacji należności, to:
Przychody ze sprzedaży netto
--------------------------------------Przeciętny stan należności
Wskaźnik określa efektywność wykorzystania należności
poprzez określenie liczby cykli obrotowych. Im jest wyższy,
tym lepiej. Jego wzrost należy odczytać jako większą liczbę
obrotów w ciągu danego okresu. Z kolei jego spadek może

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA

niekorzystnie wpłynąć na płynność finansową firmy, czyli na
możliwość terminowego regulowania zobowiązań.
Wskaźnik cyklu należności, to:
Przeciętny stan należności x liczba dni
-------------------------------------------------Przychody ze sprzedaży netto77
Wskaźnik określa, ile razy w ciągu roku firma potrafi
odtwarzać stan swoich należności. Wzorcowo przyjmuje się,
że wskaźnik powinien oscylować w przedziale od 7 do 10.
Jeśli jest zbyt wysoki, oznacza to, że przedsiębiorstwo zbyt
krótko kredytuje swoich odbiorców, co może doprowadzić
nawet do utraty części klientów. Zbyt niski wskaźnik
sygnalizuje z kolei za długie kredytowanie odbiorców przez
przedsiębiorstwo.

Ta

sytuacja

może

prowadzić

nadmiernego zamrażania środków.
Okres płacenia zobowiązań w dniach, to:
Przeciętne zobowiązania x 360 dni
----------------------------------------------Przychody ze sprzedaży netto
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Wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań, to:
Przychody ze sprzedaży
-----------------------------------------Zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik informuje o tym, jak często w ciągu roku następuje
odnowienie zobowiązań krótkoterminowych. Za pomocą
wskaźnika bada się w firmach stopień sfinansowania
wzrostu

sprzedaży

przy

wykorzystaniu

długu

krótkoterminowego.

77

Uwaga! Jeśli w badanym okresem mamy tylko miesiąc, to liczba dni = 30, jeśli rok = 365.
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