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Wstęp 

 W 2012 roku Europejska Sieć Informacji o Edukacji (EURYDICE), agenda Komisji 

Europejskiej wydała raport, w którym zwrócono szczególną uwagę na innowacyjność 

polskiego systemu edukacyjnego ze względu na wprowadzenie obowiązkowych zajęć z 

przedsiębiorczości dla uczniów na poziomie szkoły średniej
1
. Według informacji tam 

zawartych byliśmy wówczas jedynym krajem w Europie, w którym przedmiot ten był 

obowiązkowy i osobny. W pozostałych państwach kompetencje z zakresu przedsiębiorczości 

wprowadzano, jako naukę międzyprzedmiotową lub na konkretnych zajęciach. Jako zalety 

tego rozwiązania dostrzeżono potencjał, jaki daje wskazanie uczniom praktycznych 

możliwości stosowania wiedzy, na co dzień i kształtowanie kompetencji niezbędnych na 

rynku pracy w XXI wieku. Jednocześnie, biorąc pod uwagę brak danych jak ten przedmiot 

jest realizowany, jako zagrożenie wskazano teoretyczne przygotowanie nauczycieli i 

potencjalny brak kontaktów ze światem biznesu. Założenia, co do zagrożeń dla skuteczności 

takiej edukacji, twórców raportu potwierdza wywiad ze Zbigniewem Gajewskim, Z-cą 

Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan z 2012 roku, w którym wskazuje on, że wydzielenie 

takiego przedmiotu w szkole sprawia, że ma on „charakter akademicki a większość tych, 

którzy go przeszli, skarży się na przeteoretyzowanie i nudę”2. Zadaje on również pytanie czy 

przedsiębiorczości można się nauczyć czy jest to raczej kwestia wychowania do 

przedsiębiorczości, kształtowania pewnych podstaw. Zwraca on uwagę, że „dzieci uczone od 

najmłodszych lat samodzielności, zaradności i odpowiedzialności mają o wiele większe szanse 

zostać przedsiębiorcami niż pozbawieni takiego wpływu w dzieciństwie absolwenci uczelni 

biznesowej”3.  

 Warto w tym przypadku zadać również dalsze pytania: czy realizując treści nie 

przykładamy zbyt dużej wagi do przekazania wiadomości teoretycznych? Czy zastanawiamy się 

nad kompetencjami, które powinniśmy przekazywać młodym ludziom? Czy sami, jako 

                                                           
1
 Raport Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies, Curricula and Learning 

Outcomes, https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/eurydice-publishes-a-new-report-entrepreneurship-education-

school-in-europe_en, dostęp: marzec 2017. 
2
 A. Kołodziejska, „Można, czy nie można nauczyć przedsiębiorczości w szkole?”, http://rynekpracy.org 

/wiadomosc/764239.html, dostęp: październik 2018. 
3
 Ibidem. 
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pracownicy szkoły bez doświadczenia biznesowego, mamy odpowiednie kompetencje i jak 

możemy je rozwijać? 

 Oczywiście odpowiedź na powyższe pytania będzie zależała od szkoły i nauczyciela 

indywidualnie, niemniej warto zastanawiać się nad możliwościami, które pozwolą nam pełniej 

kształtować kompetencje naszych uczniów. Parlament Europejski wydał w 2006 roku zalecenie, 

w którym wskazuje, że: „Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do 

wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, 

a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych 

celów. Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu 

prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy, pomagając im uzyskać świadomość 

kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans; są podstawą bardziej konkretnych 

umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze 

społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one obejmować świadomość 

wartości etycznych i promować dobre zarządzanie”4. Czy nauczyciel w szkole publicznej lub 

nawet na poziomie przedszkola może, więc skutecznie uczyć przedsiębiorczości? Oczywiście, że 

może. Powinien jednak w pierwszej kolejności zastanowić się nad własnym potencjałem i 

możliwościami, jakie daje mu doświadczenie i oprócz wymaganej wiedzy teoretycznej przekazać 

uczniom pasję i pomysły na możliwość praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności w 

praktyce. Dodatkowo powinien również zdawać sobie sprawę z kompetencji, jakie człowiekowi 

są niezbędne do realizacji własnych projektów biznesowych5. Warto również zastanowić się jak 

szkoła może kształtować postawy przedsiębiorczości również poza odpowiednim przedmiotem.  

 Przykładem takich działań edukacyjnych może być wykorzystanie zajęć pozalekcyjnych 

do stworzenia projektu biznesowego. Wykorzystujemy wówczas swoje wiedzę i doświadczenie 

praktyczne do pracy z uczennicami i uczniami, możemy bardziej swobodnie operować metodami 

i technikami nauczania. Pracujemy w czasie, który postrzegany jest, jako czas wolny. Sprzyja to 

pobudzaniu kreatywności i budowaniu wewnętrznej motywacji uczestników zajęć do 

podejmowania różnych aktywności. Poza tym specyfika tych zajęć pozwala na bardziej swobodne 

                                                           
4
 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w 

procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006H0962, dostęp: październik 2018. 
5
 Bardzo ciekawy projekt (scenariusz) pracy w gronie nauczycieli jednej szkoły przedstawiła Blandyna Zajdler w 

publikacji Dlaczego warto mówić o kompetencjach dotyczących inicjatywności i przedsiębiorczości. Scenariusz 

zajęć, ORE, Warszawa 2018.   
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operowanie czasem i ustalanie celów o charakterze interdyscyplinjarnym6. Bardzo ważnym 

argumentem wykorzystania zajęć dodatkowych do nauki postaw przedsiębiorczości jest 

możliwość wykorzystania ciekawych, ale czasami bardzo czasochłonnych, metod nauczania.  

 Pod pojęciem metody nauczania za Witoldem Okoniem rozumieć można „celowo i 

systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom 

opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również 

rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów”
7
. Wymienia on kilka typów 

metod nauczania: 

 Metody asymilacji wiedzy – oparte głównie na aktywności poznawczej o charakterze 

reproduktywnym, 

 Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy – zwane problemowymi, oparte na 

twórczej aktywności poznawczej, polegającej na rozwiązywaniu problemów, 

 Metody waloryzacyjne – zwane też eksponującymi, o dominacji aktywności 

emocjonalno-artystycznej, 

 Metody praktyczne – cechujące się przewagą aktywności praktyczno-technicznej, 

zmieniającej otoczenie lub stwarzającej nowe jego formy
8
.   

Dobór właściwej metody pracy z człowiekiem jest głównym warunkiem skutecznego 

przekazania wiedzy i nauki umiejętności przydatnych w absorbowaniu treści. Szczególnie w 

przypadku konieczności przekazania wiedzy i umiejętności przydatnych w 

przedsiębiorczości, dobór metody i techniki pracy z uczniami będzie miał kluczowe znaczenie 

dla realizacji celów. Przedsiębiorczość wymaga, bowiem przyswojenia wiedzy z kilku 

obszarów badawczych takich jak: ekonomia, komunikacja społeczna, prawo czy informatyka. 

Wiedza ta czasami bywa trudna do przyswojenia nawet dla osób dorosłych (np. przepisy 

prawa). Dlatego też w przypadku młodych ludzi, warto zastanowić się nad doborem metod 

skutecznych, ciekawych i przede wszystkim opartych budowaniu samodzielnej chęci 

pozyskania tej wiedzy przez ucznia.  

                                                           
6
 Szerzej zob.: K. Denek, Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, Wydawnictwo WSPiA, Poznań 2009; E. Marek, 

„Zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwijania zainteresowań dzieci w czasie wolnym”, Edukacja Elementarna w 

Teorii i Praktyce, kwartalnik dla nauczycieli, nr 3, 2007, ss. 32-44; A. Panek, Zajęcia pozalekcyjne w 

zreformowanej szkole. Oczekiwania a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe akademii Pedagogicznej, Kraków 

2002.    
7
 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1992. 

8
 Szerzej zob.: W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, 1998. 
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Poniższy program kształcenia jest pomysłem na połączenie dowolnych zajęć 

rękodzielniczych z kształtowaniem postaw przedsiębiorczości młodzieży. Wykorzystano w 

nim praktyczną metodę projektu, jako metodę bazową zajęć. Metoda ta wywodzi się od XVI 

w. rzymskiej akademii sztuk pięknych Accademia di San Luca (z włoskiego progetti 

nazywano praktyczne ćwiczenia edukacyjne, które wykonywali studenci architektury w 

Accademia di San Luca). W najwcześniejszym, renesansowym ujęciu określono podstawowe 

cechy tej metody: 

 orientowanie się na osobę uczącą się – uczenie się samodzielne, poprzez realizację 

większego przedsięwzięcia; 

 orientowanie się na rzeczywistość – rozwiązywanie problemów praktycznych w 

warunkach pozaszkolnych; 

 orientowanie się na produkt – wykorzystywanie wiadomości z różnych dyscyplin 

naukowych, aby stworzyć dzieło (projekt) w postaci szkicu, planów lub modelu
9
. 

Metoda ta została szczegółowo opracowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki na 

przełomie XIX i XX wieku w odpowiedzi na koncepcję progresywizmu edukacyjnego Za 

twórcę tego podejścia do nauczania człowieka uznaje się Johna Deweya, a później również 

jego ucznia Williama H. Kilpatricka, który doprecyzował założenia Deweya i Johna A. 

Stevensona, który uporządkował założenia teoretyczne metody
10

. Wśród późniejszych 

propagatorów metody projektów w nauczaniu wymienić można autorów radzieckich: Pawła 

Błońskiego i Stanisława Szackiego. W Polsce z kolei zajmowali się tym: Wanda 

Dzierzbicka
11

, czy obecnie Mirosław S. Szymański
12

, Krystyna Chałas
13

 czy Bogusława 

Dorota Gołębniak
14

.  

Według Szymańskiego metoda projektów jest metodą kształcenia sprowadzającą się do 

tego, że zespół osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne 

                                                           
9
 Szerzej zob. Projekt edukacyjny jako metoda, materiały ORE, Warszawa. 

10
 W. H. Kilpatrick, The Project Method: The Use of the Purposeful Act in the Education Process. Teachers 

College Record, Teachers college, Columbia University 1918; J. A. Stevenson, Metoda projektów w nauczaniu, 

Wydawnictwo Książnica-Atlas, Warszawa-Lwów 1930. 
11

 W. Dzierzbicka, „Metoda projektów”, [w:] Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900 – 1939, 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963. 
12

 M. S. Szymański, O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, 

Wydawnictwo Żak, Warszawa 2000. 
13

 K. Chałas, Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa  2000. 
14

 B. D. Gołębniak, Uczenie metodą projektu, WSiP, Warszawa 2000. 
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przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. (...) Najlepiej, jeżeli źródłem projektu jest świat 

życia codziennego, a nie abstrakcyjna nauka. Punktem wyjścia jest jakaś sytuacja 

problemowa, zamierzenie, podjęcie jakiejś inicjatywy, wytyczenie celu, punktem dojścia zaś 

szeroko rozumiany projekt. Metodę tę charakteryzują pewne cechy odróżniające ja od innych 

metod nauczania. Są to: 

 progresywistyczna rola nauczyciela, 

 podmiotowość uczącego się, 

 całościowość, 

 odejście od tradycyjnego oceniania. 

 W trakcie pracy z wykorzystaniem tej metody uczniowie zyskują cenne umiejętności 

takie jak: logiczne myślenie (dobór tematu, ewaluacja projektu), planowanie (sformułowanie 

celów i zaprojektowanie działań) praca w grupie, odpowiedzialność, umiejętność 

pozyskiwania i oceny informacji (monitorowanie i dokumentowanie własnej pracy, podział 

obowiązków, wypracowywanie kompromisów i ocena możliwości członków grupy), 

kompetencje komunikacyjne (koncepcja prezentacji, artykulacja potrzeb czy własnej opinii). 

Ten różnorodny zestaw umiejętności i kompetencji sprawia, że metoda ta jest bardzo dobrym 

narzędziem pracy z materiałem wymagającym interdyscyplinarnego podejścia.  

 Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że duży nacisk kładzie się tutaj na praktyczne 

zastosowanie różnych informacji, co może przyczynić się do tego, że uczniowie chętnie 

odnoszą się do własnych doświadczeń pomijając nieco celowość uczenia się treści. Dlatego 

też przy pracy metodą projektów szczególnej uwagi wymaga odpowiedni dobór metod i 

technik wykorzystanych w trakcie projektu do przekazania i utrwalenia wiedzy. Pamiętając, 

że nauczyciel jest tu tylko przewodnikiem a nie mistrzem „podającym” wiedzę, warto 

zastanowić się jak uczniowie tę wiedzę mają pozyskać oraz co zrobić, żeby ją zapamiętali. W 

zaproponowanym poniżej programie zaproponowano wykorzystanie innej, ciekawej metody 

uzupełniającej, a mianowicie metody stolików eksperckich (puzzli, jingsaw). 

 Metoda stolików eksperckich, z kolei, powstała w odpowiedzi na konieczność 

dostosowania sposobu pracy w szkole do warunków funkcjonowania placówki. „Klasa 

układanki” została opracowana na początku lat 70-tych XX wieku przez Elliota Aronsona i 

jego studentów z University of Texas i University of California w odpowiedzi na niepokoje o 
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podłożu rasowym utrudniające prace w klasach mieszanych
15

.   Metoda ta polega na takiej 

organizacji pracy, która wymaga od uczniów pozyskiwania wiedzy i przekazywania jej dalej 

kolegom. Grupę dzieli się na kilka zespołów zadaniowych, które musza wykonać projekt 

oparty o różne obszary wiedzy. Grupa wyznacza swoich ekspertów od różnych zagadnień, 

którzy zostają oddelegowani do stolików eksperckich, przy których uzyskują szczegółową 

wiedzę. Po szkoleniu członkowie zespołu wracają i mają za zadanie przekazać zdobytą przy 

stolikach wiedzę pozostałym członkom zespołu. W ten sposób poszczególni uczniowie uczą 

się tylko fragmentu zagadnienia a sukces całego zespołu zależy od tego, jak każdy z nich 

przekaże kolegom informacje. Pozwala to na zaangażowanie każdego członka zespołu i 

pozwala uczniom na zmianę roli z ucznia w nauczyciela, co według Edgara Dale`a pomaga 

zapamiętać informacje poprzez aktywną formę uczenia się
16

. Jest to niewątpliwie ciekawa 

metoda przekazywania wiedzy, która pomaga uczniom docenić zalety wiedzy teoretycznej w 

realizacji praktycznego projektu. Metoda ta wskazuje również obszary wiedzy, które należy 

uwzględnić w projekcie i uczy weryfikacji informacji. Niemniej trzeba jednak uwzględnić 

wyrywkowość przyswojonej wiedzy.   

 Promując postawę przedsiębiorczości poprzez realizację konkretnych projektów, np. 

rękodzielniczych wśród młodych ludzi mamy szansę budzenia w nich wewnętrznej motywacji 

do nauki. Mamy również możliwość pokazania im świata od strony praktycznego 

doświadczenia pracy z kolegą, pracy celowej czy pracy, która może służyć innym.  

 

Cel programu/warsztatów 

 

Celem warsztatów jest uświadomienie uczestniczkom i uczestnikom możliwości, jakie 

daje kreatywne podejście do własnych umiejętności, na przykładzie m.in. umiejętności 

rękodzielniczych. Umiejętności te postrzegane są, jako specyficzne predyspozycje 

                                                           
15

 E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1972; szerzej na temat 

samej metody oraz doświadczeń z jej stosowania zobacz: E. Aronson, Nobody left to hate: Teaching compassion 

after Columbine, Henry Holt, New York 2000; E. Aronson, S. Patnoe,  Cooperation in the classroom: The jigsaw 

method (3rd ed.), Pinter & Martin, London 2011; https://www.jigsaw.org 
16

 Trójkąt efektywności zapamiętywania Edgara Dale`a z 1969 roku przedstawiony w jego książce pt. 

Audiovisual Methods in Teaching, Dryden Press, 1969, s. 107, dzieli metody zapamiętywania na aktywne i 

pasywne i przypisuje technice zapamiętywania poprzez działanie 90% skuteczność zapamiętania po 2 

tygodniach stosowania takiej metody. Niemniej w samej publikacji, jak i w wywiadach z autorem trudno znaleźć 

badania, które potwierdzały by przedstawione przez niego wyniki.  
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charakteryzujące tylko wybrane osoby, dlatego też warsztaty o takiej tematyce pozwalają na 

praktyczne doświadczenie własnych barier i dają możliwość obiektywnej oceny własnych 

możliwości. Pozwalają również na weryfikację stereotypów i dostrzeżenie praktycznych 

zastosowań umiejętności zdobywanych w trakcie życia.    

Warsztaty dają również możliwość pracy przy realizacji prostego projektu 

biznesowego w ramach, którego przygotowany zostanie prototyp produktu rękodzielniczego i 

w ramach, którego uczestniczki i uczestnicy przygotują strategię sprzedaży i promocji takiego 

produktu. Pozwoli to na wskazanie im roli i znaczenia przepisów prawa koniecznych do 

uwzględnienia przy realizacji własnych projektów i sposobów ich poszukiwania. Istotne jest 

również wskazanie sposobów działań promocyjnych własnego projektu. Aktywności te mają 

im pomóc w codziennym życiu szkolnym w ramach, którego będą mogli podjąć bardziej 

innowacyjne działania edukacyjno-organizacyjne. Doświadczenie to ma również przygotować 

wszystkich uczestników do wejścia na rynek pracy w przekonaniu, że cele zawodowe można 

osiągać na wiele sposobów i własne, dodatkowe umiejętności, dają nam szansę działania 

kreatywnego.  

Jako cel dodatkowy warsztatów postawiono rozwijanie współpracy i współdziałania w 

grupie, co przygotowuje młodych ludzi do racjonalnego doboru metod, technik i form pracy 

najbardziej efektywnych z punktu widzenia zakładanych celów. Wskazanie konkretnych 

umiejętności związanych z pracą zespołową pozwoli im, bowiem na krytyczną ocenę sytuacji 

i odpowiedniego doboru formy pracy. 

Wiedza i umiejętności pozyskiwane przez uczestniczki i uczestników warsztatów są 

wstępnym przygotowaniem do przygotowania projektu autorskiego wykładu dla społeczności 

akademickiej, szczególnie pod względem uwrażliwienia ich na konieczność uwzględnienia 

regulacji prawnych oraz zalet odwoływania się do dorobku naukowego różnych dyscyplin, 

np. marketingu. Umiejętności rękodzielnicze mogą również przyczynić się do kreatywnego 

doboru tematyki wykładu i uwzględnienia w takim wykładzie praktycznej strony omawianych 

zagadnień (np. analizy wytworów ludzkich). 
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Oczekiwane efekty 

 

Efektem udziału w warsztatach jest umiejętność wykorzystania umiejętności 

rękodzielniczych w przygotowywaniu prostych projektów szkolnych i zawodowych.  

Uczestniczka i uczestnik zajęć wiedzą jak przygotować prosty projekt biznesowy i w jaki 

sposób go wypromować. Uczestnicy mają świadomość istnienia prawa autorskiego oraz 

wiedzą o konieczności sprawdzenia regulacji prawnych. Wiedzą również, gdzie znaleźć akty 

prawne w Polsce i jak należy z nich korzystać.    

Warsztaty obejmują dwa dni wspólnej pracy nad projektem, dlatego też efektem 

dodatkowym jest poznanie różnych aspektów pracy w grupie i docenienie zalet takiej formy 

pracy.  

 

Warunki realizacji programu 

 

Warsztaty przeprowadzone zostaną na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, w Sali przygotowanej do prowadzenia zajęć warsztatowych. 

Sala, w której odbywają się zajęcia wyposażona jest w stoliki i krzesła, komputer i 

projektor multimedialny. Uczestniczki i uczestnicy otrzymają również materiały biurowe 

przydatne w pracy. 

Łączny czas trwania warsztatów to 16 godzin przeprowadzonych w ciągu 2dni (po 8h 

każdego dnia). Uczestnicy każdego dnia mają przewidzianą przerwę na lunch i przerwy 

„kawowe”. Grupa zajęciowa liczy około 15 osób w zbliżonym wieku. Taka liczba 

uczestników sprzyja twórczej pracy i daje możliwość realizacji potrzeb jednostkowych 

uczestników warsztatów. 

 

Metody, formy, narzędzia pracy 

 

 W trakcie warsztatów wykorzystuje się, w zależności od treści przekazu, różne metody 

i techniki pracy z uczestnikami. Zajęcia uwzględniają zarówno pracę indywidualną, jak i 

grupową. W początkowej fazie zajęć, kiedy prezentowane są treści trudniejsze, dominującą 
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formą pracy jest praca grupowa, która pozwala młodzieży na łagodne zapoznanie się z nową 

dla nich tematyką. W dalszej części warsztatów uczestniczki i uczestnicy częściowo sami 

mogą decydować czy dzielą zadania i pracują indywidualnie czy do wszystkich celów dążą 

grupowo. Indywidualna praca jest natomiast przypisana do części warsztatów doskonalących 

umiejętności rękodzielnicze. Sprzyja to uzyskaniu podobnych efektów przez wszystkich 

uczestników warsztatów. 

 Metody pracy dostosowane są do specyfiki omawianych zagadnień. W trakcie zajęć 

treści stricte teoretyczne przekazywane są poprzez „uczestników/ekspertów”, co pozwala 

przy najtrudniejszych zagadnieniach, wykorzystać ciekawą metodę nauczania, czyli 

postawienie ucznia w roli nauczyciela (metoda stolików eksperckich/puzzle). W przypadku 

bardziej praktycznych zagadnień metodą przekazu jest pokaz lub wykład problemowy i 

dyskusja. Jako metody uzupełniające wykorzystano szereg metod charakterystycznych dla 

pedagogiki zabawy o charakterze integrującym, aktywizującym czy pobudzającym procesy 

kreatywnego myślenia. 

  

Proponowana tematyka i przebieg warsztatu 

Grupa wiekowa: uczniowie I klasy szkoły średniej   

Liczba uczestników: 15 osób  

Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

Wyposażenie sali niezbędne do realizacji programu: komputer, projektor multimedialny 

Czas trwania zajęć: 2 dni po 8 h - łącznie 16 h (16 x 45 min), oraz przerwa kawowa i na 

lunch w każdym dniu warsztatów 

Cel ogólny: uwrażliwienie uczniów na możliwości kreatywnego wykorzystania umiejętności 

rękodzielniczych w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej.  

 

Cele operacyjne: 

Uczestniczka lub uczestnik: 

 wie jak zaplanować prosty projekt biznesowy 

 wie jak zaplanować proste działania promocyjne 
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 wie, że sprzedaż produktu wymaga znajomości przepisów prawa i wie gdzie ich 

szukać 

 potrafi wykorzystać umiejętności rękodzielnicze w realizacji własnego projektu 

 dostrzega zalety pracy w grupie 

 

Metody pracy: metoda projektów, wykład problemowy z elementami dyskusji, metoda 

stolików eksperckich/puzzle 

Formy pracy: indywidualna, grupowa  

Niezbędne materiały do realizacji zajęć: 

1. Szablon do wypisania zasad, których należy przestrzegać na warsztatach 

2. Kartki do ćwiczeń: krzyżówka z moim imieniem, dokąd razem płyniemy, 

przygotowania koncepcji produktu dla każdego uczestnika 

3. Materiały drukowane dla każdej grupy zadaniowej zawarte w złącznikach 

4. Surowce wtórne dla każdej grupy zadaniowej: 1 koszulka reklamowa, patyczki do 

szaszłyków, sznurek, papier/makulatura, resztki włóczki, ścinki materiałów  

5. Materiały biurowe: długopisy, nożyczki, flamastry, farby, klej,  

 

Charakterystyka warsztatu: (ogólne informacje, podział godzin z uwzględnieniem liczby 

przerw, ile przerw kawowych, lunch) 

I część – godz. 09.00 – 11.15 - 3 godziny (3 x 45 min.)  

Przerwa kawowa  

II część – 11.30 – 13.45 - 3 godziny (3 x 45 min.)  

Przerwa obiadowa 

III część – 14.30 – 16.00 - 2 godziny (2 x 45 min.) 

 

Tematyka i szczegółowe zadania zajęć: 

Dzień pierwszy 

1. Ustalenie zasad obowiązujących w czasie trwania warsztatów (przy użyciu burzy mózgów 

stworzenie indywidualnego kontraktu pracy w grupie)  

2. Ćwiczenia integrujące grupę – 3 x 45min. 
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a. zapoznanie się z uczestnikami/uczestniczkami grupy – zabawa „Krzyżówka z 

mojego imienia” – każdy z uczestników/uczestniczek rysuje na kartce krzyżówkę, 

w której kolumna pionowa zawiera kolejne litery imienia. Zadaniem jest 

uzupełnienie poziomych wierszy wyrazami, którymi uczestnik/uczestniczka 

opisałby siebie. Następnie każdy odczytuje cechy, które wypisał/a.   

b. podział uczestników/uczestniczek na grupy zadaniowe – zabawa „Kartki na 

plecach”. Prowadzący prosi uczestników/uczestniczki, aby ustawili się w kole 

(twarzami do zewnątrz) i zachowali od tego momentu całkowitą ciszę. Następnie 

wchodzi w obręb koła i przykleja na plecach uczestników/uczestniczek zabawy 

kolorowe kartki (ile grup, tyle kolorów) i prosi, aby bezgłośnie dobrali się w 

grupy nie mówiąc, według jakiego kryterium mają to zrobić. Zabawa ta pozwala 

na zmniejszenie dystansu uczestników/uczestniczek (komunikują się 

niewerbalnie, dotykają swoich ramion) wobec siebie. Pozwala też osobie 

prowadzącej ocenić predyspozycje potencjalnych liderów grup (osoby, które 

aktywnie „przestawiają kolegów”).   

c. integracja grup zadaniowych – zabawa „Dokąd razem płyniemy” – ustalenie 

wspólnych cech, nazwy, oczekiwań i obaw. Każda grupa otrzymuje arkusz A4 i 

flamastry i według wzoru z tablicy/prezentacji rysuje wzór statku oraz wyspy, 

które symbolizują daleką drogę, w którą wybierają się uczestnicy/uczestniczki. 

Muszą oni na samodzielnie przygotowanym szablonie opisać cel podróży 

(warsztatów), oczekiwania, obawy, nazwę zespołu, itp. (zał. 1). Zabawa pozwala 

na lepsze poznanie się członków grupy i kształtuje umiejętności pracy w grupie 

takie jak: osiąganie kompromisów, ocena potrzeb i możliwości poszczególnych 

członków, itp. celem zadania jest zintegrowanie zespołów, które w dalszej części 

warsztatów będą tworzyły własne projekty. 

3. Kiedy i na jakich zasadach możemy wykorzystać rękodzieło? 3 x 45min.  

a. Test wiedzy uczestniczek i uczestników warsztatów (ewaluacja) 

b. Dyskusja, do czego można w szkole wykorzystać prace i warsztaty rękodzielnicze, 

jak wykorzystać takie umiejętności w przyszłym życiu zawodowym, czy 

umiejętności rękodzielnicze mogą sprzyjać kreatywności w innych zawodach. 
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c. Przygotowywanie projektów rękodzielniczych – metoda stolików eksperckich 

(puzzle) – grupy zadaniowe wyznaczają swoich ekspertów w różnych obszarach 

realizacji projektu. Eksperci odbywają szkolenie przy stolikach tematycznych: 

prawa autorskie, podstawy przedsiębiorczości w zakresie zarządzania projektem i 

strategii reklamowej. Szkolenie odbywa się na podstawie opracowań (zał. 2 i 3 – 

materiały i zadania do stolików eksperckich). Materiały zabierają ze sobą do grupy 

zadaniowej.   

4. Opracowanie koncepcji produktu rękodzielniczego – 2 x 45 min. 

a. Uczestnicy otrzymują zestawy surowców wtórnych, z których powstanie 

opracowany przez nich produkt (1 koszulka reklamowa, pisaki, papier, klej, farby, 

pędzle, nożyczki) – krótka dyskusja, co można z tego zrobić (będą mogli się 

przekonać o emocjach, jakie budzi wykorzystywanie cudzych pomysłów oraz jak 

trudno opracować coś zupełnie innowacyjnego).  

b. Praca w grupach – opracowanie koncepcji i konstrukcji produktu.  

c. Praca w grupach z prototypem – uczestniczki i uczestnicy muszą podzielić zadania 

przy wykonaniu jednego produktu. Wykonują prototyp przedmiotu korzystając z 

własnych umiejętności.  

d. Opracowanie prezentacji produktu z uwzględnieniem strategii sprzedaży 

 

Dzień drugi 

1. Powitanie i zabawa „Na co dzisiaj czekam?” – zabawa, w której członkowie zespołów 

projektowych ustalonych na warsztatach poprzedniego dnia muszą razem opracować 

kwestionariusz, w którym opiszą, czego nie zdążyli się dowiedzieć lub zrobić w dniu 

poprzednim, czego oczekują po dniu dzisiejszym na warsztatach i jak zamierzają to 

osiągnąć. Ćwiczenie to pomaga racjonalnie planować zadania (zał. 4)  

2. Prezentacja produktu – 3 x 45 min. 

a. Wykład problemowy – jak zrobić i wykorzystać analizę SWOT   

b. Analiza SWOT przygotowywanego produktu  

c. Prezentacja produktu przygotowanego przez grupy uwzględniająca wnioski ze 

SWOT  
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d. Krótka dyskusja na temat percepcji takiego wykorzystania narzędzi 

organizacyjnych a także na temat wad i zalet pracy grupowej przy projekcie 

produktu rękodzielniczego. 

4. Doskonalenie umiejętności rękodzielniczych – praca indywidualna 3 x 45 min. 

a. uczestniczki i uczestnicy zostają poproszeni o przygotowanie niewielkiego produktu 

rękodzielniczego z materiałów dostępnych na sali (przydzielonych do grup lub 

pozostawionych dla wszystkich w jednym miejscu). Nie otrzymują instrukcji, tylko 

muszą stworzyć coś w oparciu o własny pomysł i własne umiejętności. Pozwala to na 

dostrzeżenie własnych możliwości, a także pozwala na obserwację sytuacji, w której 

poszukujemy inspiracji samodzielnie lub wspierając się pomysłami kolegów, kiedy 

ktoś zbytnio inspiruje się naszym pomysłem lub też możemy porównać jakość 

wykonania poszczególnych projektów. 

b. podsumowanie pracy nad indywidualnymi pomysłami – każdy z 

uczestników/uczestniczek krótko prezentuje swój produkt. Krótka dyskusja na temat 

emocji, jakie budzi obszar inspiracji cudzymi projektami, problem wzajemnego 

wsparcia uczestników/uczestniczek w trakcie prac wymagających specyficznych 

umiejętności, możliwości doskonalenia własnego warsztatu.    

5. Dopracowanie ostatecznej wersji produktu w zespołach projektowych oraz przygotowanie 

dokumentacji projektu. 2 x 45 min. 

6. Test wiedzy uczestników i uczestniczek (ewaluacja) 

7. Podsumowanie warsztatów i wymiana refleksji   

 

Uwagi: 

Liczba proponowanych ćwiczeń może ulec zmianie w zależności od sposobu i czasu pracy 

uczestników warsztatów 
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Załącznik nr 1 

Rękodzieło a ochrona praw autorskich (stolik 1) 

Każdy przedmiot lub utwór, który wykonujemy ręcznie nazywamy rękodziełem. Może 

to być wiersz, samodzielnie wykonana zakładka do książki lub film nagrany do vloga (pliki 

filmowe (VODcast)). Każdy taki przejaw indywidulanej działalności człowieka jest 

chroniony przez prawo i nie może być dowolnie użytkowany przez innych uczniów, 

nauczycieli czy internautów. Dlaczego? Ponieważ zanim coś stworzymy to poświęcamy swój 

czas i pracę (czasami też pieniądze) na przygotowanie wzoru. Czas, mimo, że na ogół go nie 

doceniamy, ma swoją cenę. Tak samo cenę ma nasza wiedza i doświadczenie (np. związane 

ze znajomością oczekiwań młodzieży czy sposobów korzystania z nowoczesnych mediów). 

Warto zastanowić się ile zarabia za godzinę pracy zawodowy projektant wzorów użytkowych. 

Dlatego przygotowując jakikolwiek przedmiot czy utwór, powinniśmy pamiętać o ochronie 

naszych praw do niego. 

 Z drugiej strony, przygotowując własną pracę, często mamy pokusę zajrzenia do 

internetu i skopiowania czyjegoś pomysłu. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji naruszamy czyjeś 

prawa autorskie i jeśli nie mamy zgody takiej osoby na skorzystanie z jej pomysłu to 

popełniamy kradzież czyjejś własności intelektualnej. Autor pomysłu, który wykorzystujemy 

może wystąpić przeciwko nam do sądu ze skargą na nas.  

Co zrobić, żeby tworząc swoje własne produkty nie łamać praw innych osób? Przede 

wszystkim trzeba sprawdzić, na jakie działanie pozwala nam prawo w Polsce. Nawet, jeśli 

nasze produkty „przekroczą granice” to przepisy obowiązuje w naszym kraju na ogół 

uwzględniają główne zasady prawa międzynarodowego obowiązujące Polaków i nie trzeba 

szukać przepisów międzynarodowych
17

. W Polsce sprawy związane z prawem do własnych 

wytworów reguluje (opisuje) Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych
18

. Ustawa ta określa, że: „Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego 

jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w 

jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).  

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 

                                                           
17

 W systemie międzynarodowym obowiązuje zasada, że dane państwo obowiązują przepisy do których się ono 

zobowiązało. Czyli jeśli Argentyna i Boliwia ustalą jakieś zasady wykorzystania własności intelektualnej 

pomiędzy sobą, to nie dotyczą one Polaków (chyba, że mieszkają na terytorium któregoś z tych państw). Szerzej 

na temat tego czym się różni prawo polskie od tego obowiązującego w relacjach międzynarodowych zobacz: 

Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2016. 
18

 Najlepszym miejscem do wyszukiwania przepisów jest Internetowy System Aktów Prawnych na stronie 

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ jest to instytucja zajmująca się stanowieniem prawa w Polsce i tam 

będą uwzględnione wszystkie zmiany w przpisach. W systemie ISAP jest wyszukiwarka, która pozwala na 

wpisanie jakiegoś słowa i znalezienie wszystkich potrzebnych przepisów (czasami jest to kilka ustaw). Adres 

strony internetowej: http://prawo.sejm.gov.pl/.   
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 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 

 2) plastyczne; 

 3) fotograficzne;  

4) lutnicze;  

5) wzornictwa przemysłowego;  

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;  

7) muzyczne i słowno-muzyczne; 

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;  

9) audiowizualne (w tym filmowe). 

 

Autor pracy ma do niej prawa osobiste i majątkowe.  

 Prawa osobiste autora – oznaczją, że może się on podpisywać pod dziełem i 

ogłaszać, że jest jego twórcą, może decydowac o tym kto i kiedy posługuje się jego 

przedmiotem, czy można wprowadzać jakieś zmiany. 

 Prawa majątkowe autora –oznaczają, że tylko on może czerpać zysk ze sprzedaży 

produktu i nikt inny bez jego zgody nie może nim handlować. Oczywiście autor może 

przekazać swój produkt komuś nieodpłatnie jeśli zechce, lub może sprzedać prawa do 

jego produkcji.  

 

Ćwiczenie dla całej grupy.  

Przeczytajcie poniższy fragment ustawy i postarajcie się opisać swoimi słowami jakie 

konsekwencje niesie ze sobą łamanie praw autorskich. 

 

 

Fragment Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Rozdział 8 

Ochrona autorskich praw osobistych 

 

Art. 78. 1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym 

działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może 

także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do 

usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej 

treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią 

sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – 

zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel 

społeczny. (…) 
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Rozdział 9 

Ochrona autorskich praw majątkowych 

 

Art. 79. 1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może 

żądać od osoby, która naruszyła te prawa:  

1) zaniechania naruszania;  

2) usunięcia skutków naruszenia;  

3) naprawienia wyrządzonej szkody:  

a) na zasadach ogólnych albo  

b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej 

dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności 

stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem 

udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;  

4) wydania uzyskanych korzyści. 
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Zarządzanie projektem (stolik 2) 

 Przygotowując grupowy projekt warto zastanowić się nad dwoma rzeczami: 

1. Co zrobić, żeby nasz projekt był jak najlepszy; 

2. Co zrobić, żeby po zakończeniu pracy nadal lubić swoich kolegów/swoje koleżanki. 

W obu tych przypadkach najważniejszą rzeczą jest zaplanowanie sobie pracy i praca 

zgodnie z ustalonym na początku harmonogramem (kolejnością działań) oraz przydzielonymi 

członkom grupy zadaniami. Jeśli uwzględnimy te warunki to śmiało możemy mówić, że 

zarządzamy (kierujemy) naszym projektem. Zarządzanie działaniami jest ważne, ponieważ 

pozwala nam ustalić: jak dużo czasu potrzebujemy na wykonanie, jakie materiały będą nam 

potrzebne, co zrobimy i jak to nazwiemy, kto z nas najlepiej wykona różne rodzaje prac.  

Pod pojęciem projektu rozumiemy „ograniczone w czasie przedsięwzięcie podejmowane 

w celu wytworzenia unikatowego wyrobu, dostarczenia unikatowej usługi lub uzyskania 

unikatowego rezultatu”
19

 lub też „sekwencja niepowtarzalnych złożonych i związanych ze 

sobą działań przeznaczonych do wykonania w wyznaczonym terminie bez przekraczania 

ustalonego budżetu i zgodnie z założonymi wymaganiami”
20

. W naszym przypadku 

projektem będzie wymyślenie koncepcji i przygotowanie produktu z dostępnych surowców 

wtórnych.  

W każdym projekcie trzeba pamiętać, że: 

1. Powinien on zaspokajać jakieś potrzeby konkretnych osób – czyli na początku 

trzeba zastanowić się dla kogo wykonamy nasz produkt i czego ta osoba może 

potrzebować; 

2. Musi mieć ustalony cel końcowy – czyli jeśli wiemy dla kogo i co mamy zrobić 

to musimy się zastanowić czym ma zakończyć się nasza praca. Możemy, bowiem 

stworzyć gotowy produkt, a możemy przecież wykorzystać nasze materiały do 

testów i jako końcowy produkt przedstawić tyko wytyczne jak zrobić wersję 

ostateczną. Warto też zastanowić się, czy produktem będzie tylko przedmiot czy 

np. dodamy jeszcze instrukcję, może zaastanowimy się czy w instrukcji nie 

dopisać jak zutylizować (pozbyć się) zniszczonego już produktu. Może napiszemy 

jak go przerobić na inny porzedmiot? 

3. Mamy określone zasoby. Mamy już wstępnie ustaloną koncepcję produktu, ale 

należy sprawdzić czy mamy również niezbędne materiały i umiejętności. Jeśli 

okaże się, że nie mamy takich zasobów, to należy zastanowić się: jak przy 

                                                           
19

 A Guide to the Project Management Body of Knowledge Third Edition (PMBOK® Guide), Project 

Management Institute, dostępny na stronie: http://www.physics.rutgers.edu/~ransome/muse/project/ reference/ 

PMBOK3rdEnglish.pdf. 
20

 R. Wysocki, R. Mcgary, Efektywne zarządzanie projektami, tłumaczenie i wydanie polskie Gliwice 2013.  
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dostępnych środkach i umiejętnościach zespołu dopasować koncepcję produktu do 

naszych możliwości. Postarajmy się jak najmniej zmienić koncpecję pierwotną, 

ewentualnie na nowo prześledźmy potrzeby i cele projektu. 

4. Pracujemy z zespołem. Zastanówmy się: kto będzie pracował w naszym zespole 

i jakie umiejętności mają poszczególne osoby. Pozwoli to na dobranie 

przyjemnych zadań dla poszczególnych członków zespołu, a także na 

wykorzystanie ich specjalnych umiejętności (może ktoś ma łatwość pisania 

śmiesznych tekstów reklamowych, może ktoś umie rysować…). W tym, miejscu 

trzeba także wspomnieć o tym, że jakoś musicie podejmowac decyzje (np. o 

nazwie produktu). Umówcie się, czy wyznaczycie jakiegoś „szefa” zespołu, czy 

będziecie podejmowac decyzje przez głosowanie lub consensus (uzgadnianie, 

pełna zgoda wszystkich członków zespołu); 

5. Trzeba ustalić kolejność zadań. W zależności od tego, co będzie celem naszej 

pracy zadania będą inaczej rozłożone w czasie. Jeśli celem jest przygotowanie 

przedmiotu – to na początku będziemy ustalać jego koncepcję i wykonamy go w 

fazie końcowej, jeśli celem jest przygotwanie rekomendacji dla przyszłych 

twórców, to warto na początku zrobić produkt i poddać go testom, a potem 

dopiero dopracować koncepcję. 

6. Zadaniem, które również trzeba mieć na względzie jest koncepcja (reklamy) 

produktu. Można ją opracować na poczatku pracy (np. opracowujemy produkt, 

który ma zaspokoic potrzebę klienta, ale jeśnocześnie pokazujemy, jakie 

umiejętności mają członkowie grupy. Przy takim założeniu musimy duży nacisk 

położyć na pokazanie tych umiejętności już na początku planowania koncepcji 

produktu). Możemy też na początku przygotować produkt, a potem dopiero 

zastanowić się „jak go sprzedać”. 

Na zakończenie warto też wspomnieć, że czasami nawet bardzo przemyślane produkty nam 

nie „wychodzą”. Jako przyczyny takich niepowodzeń można przedstawić: 

 Sztywne trzymanie się zasad (ustalonych wcześniej sposobów działania) – niestety 

czasami trzeba odstąpić od któregoś punktu planu lub zmienić sposób podejmowania 

decyzji. Trudno, bowiem na wstępie poprawnie wszystko przewidzieć, np. czas pracy 

czy właściwości materiałów; 

 złe planowanie – ciągłe zmiany planów czy sytuacja, w której nie wiemy dokładnie, 

co robimy. Dlatego też zadania trzeba podzielić w taki sposób, żeby zawsze ktoś 

zarządzał jakąś częścią (osoba odpowiedzialna za etap pracy) a pozostali byli 

pomocnikami. Wtedy wiadmo kto jest odpowiedzialny i taka osoba pilnuje, żeby jej 

obszar pracy dobrze wykonano. Warto zadania podzielić tak, żeby za każdy etap pracy 

odpowiadał ktoś inny. 
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  słabą motywację członków zespołu – która występuje wtedy gdy koncepcja produktu 

jest narzucona z góry i członkowie zespołu nie mają wkładu w jej powstawanie. 

Ogólne zniechęcenie występuje również, kiedy członkowie zespołu nie mają co robić 

w danej chwili (może niech pracują równolegle nad koncepcją reklamy, itp.) lub jakiś 

etap prac nadmiernie się wydłuża. 

To jest pewnie jeden z pierwszych projektów, nad którym razem będziecie pracować, 

dlatego też można się spodziewać, że powyższe problemy wystapią. W takim przypadku 

warto zatrzymać prace i zastanowić się razem: co zrobić z kolegą, który „zasypia na ławce” 

lub np. jaką metodą wybrać nazwę, która spodoba się wszystkim (może przyjąć zupełnie inną 

metodę i zaproponować, że każdy poda jedną spółgłoskę i jedną samogłoskę, z których 

stworzycie nowe słowo oddające właściwości produktu?, może zrobić tajne głosowanie?). 

W zarządzaniu projektem, trzeba koniecznie pamiętać, ze każdą porażkę można przekłuć 

w sukces – trzeba tylko spokojnie usiąść i zastanowić się razem, gdzie jest problem i jak go 

można rozwiązać. 
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Strategia reklamowa (stolik 3) 

 Przygotowując jakikolwiek produkt zawsze musimy pamiętać, że w przyszłości trzeba 

go będzie „przedstawić” w taki sposób, żeby znalazł on swojego nabywcę. Ten proces 

„pokazywania” produktu w odpowiedni sposób nazywamy właśnie strategią reklamową.  Po 

co przygotowujemy taką strategię? Po to, żeby przedstawić nasz produkt tak jak 

chcielibyśmy, żeby inni go widzieli (kolczyki z koralików czy biżuteria artystyczna?), a także 

po to, żeby o naszym produkcie usłyszeli ci klienci, którzy mogą być nim zainteresowani. 

Trudno wyobrazić sobie reklamę najnowszego typu słuchawek w gazecie dla miłośników 

akwariów.  

 Przygotowanie takiej strategii reklamowej jest zazwyczaj procesem długotrwałym i 

zaczyna się już na etapie pomysłu na produkt. Robimy to tak wcześnie, ponieważ już na 

etapie wymyślania produktu można uwzględnić jakiś rodzaj surowców, który będzie ciekawy 

dla naszego klienta, lub też np. możemy zastanowić się czy produkt można złożyć i 

zapakować do mniejszego opakowania (tak będzie bardziej ekologicznie). Co musimy, zatem 

zaplanować, żeby nasz produkt łatwo było potem sprzedać? W ustalaniu strategii reklamowej 

powinniśmy uwzględnić kilka etapów: 

1. Określenie czy reklama będzie nam potrzebna. Może w ogóle nie trzeba się tym 

przejmować, ponieważ produkt jest na zamówienie konkretnej osoby. Warto jednak 

zadać sobie pytanie: ciekawe, czy ta osoba oglądając mój produkt nie „wyrabia” sobie 

o mnie opinii? Możliwe, że nasza strategia reklamowa w tym przypadku będzie miała 

na celu kształtowanie mojego wizerunku na podstawie tego produktu; 

2. Określenie, do czego taka reklama ma nam służyć. Najczęściej reklamujemy produkt 

żeby pokazać jego specjalne właściwości lub cenę. Więc głównym celem jest tu 

zaprezentowanie naszego dzieła. Czasami jednak taka reklama przydaje się, aby w 

ogóle promować modę na używanie podobnych przedmiotów, ponieważ nikt tego nie 

zna i nie używa. 

3. Określenie, dla kogo jest nasz produkt: wiek, płeć, zawód, itp. Nasz przedmiot inaczej 

będą używały kobiety, a inaczej mężczyźni. Reklamując go warto wziąć pod uwagę 

ich potrzeby i w reklamie nawiązać do tego, że nasz produkt będzie tu niezastąpiony; 

4. Określenie, tego jak chcielibyśmy, żeby nasz produkt był postrzegany. Musimy tutaj 

zastanowić się, jak produkt ma wyglądać, jakie ma mieć właściwości, a także, co 

zrobić żeby klient widział jego zastosowanie czy jakość. Czasami istotny jest nawet 

dobór kolorów: kolory pastelowe chętniej kupią kobiety, dodatek złota sprawi, że 

produkt wyda się bardziej luksusowy; 

5. Ustalenie gdzie i jak możemy produkt reklamować
21

. 

                                                           
21

 Opracowanie własne na podstawie: Jerzy Bieliczyński, „Strategia reklamy”, Zeszyty Naukowe Akademii 

ekonomicznej w Krakowie, nr 574, 2002, s. 59-61. 
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 Gdzie i jak reklamujemy produkty rękodzielnicze? Przede wszystkim w miejscach 

gdzie mogą zjawić się klienci, którzy będą takich produktów poszukiwać. Najczęściej są to 

różnego rodzaju targi produktów lokalnych lub kiermasze takich produktów. Niemniej warto 

zastanowić się czy opracowując taki produkt w szkole nie wykorzystać imprez szkolnych, 

takich jak pikniki z rodzicami czy występy okołoświąteczne. Reklama może wówczas łączyć 

się od razu ze sprzedażą naszego produktu. Poza tym pracując nad jakimś przemyślanym 

projektem warto zastanowić się, czy nie pokazać go szerszej rzeszy odbiorców w internecie. 

Możemy wówczas zyskać klientów, a także wykorzystać produkt do tego, żeby pokazać, jakie 

robimy ciekawe rzeczy (wypromujemy siebie i szkołę). Pamiętamy jednak, że za każdym 

razem, kiedy występujemy, jako uczniowie naszej szkoły, powinniśmy wcześniej powiadomić 

o tym wychowawcę lub dyrektora.  
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Załącznik nr 2 

 

Zadanie 1. Korzystanie z praw autorskich 

Napiszcie, jakie konsekwencje może nieść za sobą korzystanie z cudzego pomysłu 
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Dlaczego powinniśmy zapoznać się z tekstem 

przepisów zanim zabierzemy się do pracy? 

 

 

 

 

Co sprawiło Wam trudność w trakcie czytania 

fragmentu ustawy? 

 

 

 

 

Jak czytać przepisy, żeby dobrze je zrozumieć?  
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Zadanie 2. Zarządzanie produktem i projektem 

 

Charakterystyka produktu (do 

czego służy? Nazwa?) 

 

 

 

Uwagi: 

Dla kogo będzie on 

przeznaczony? 

 

 

 

 

Jakie potrzeby będzie 

zaspokajał nasz produkt? 

 

 

 

 

Jakie materiały będą nam 

potrzebne? 

 

 

 

 

 

Czym będą zajmowały się 

poszczególne osoby w naszym 

zespole? 

 

 

 

 

 

 

 

Jak będziemy podejmować 

decyzje? 
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Co będziemy po kolei robić?  

 

 

 

 

 

 

 

Jaki mamy pomysł na reklamę?  

 

 

 

 

 

Kiedy projekt może zakończyć się 

niepowodzeniem? 

 

 

 

 

Co zrobić, żeby projekt nie zakończył się 

niepowodzeniem? 

 

 

 

 

Pomysły jak nieudany produkt przekształcić w 

sukces: 
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Zadanie 3. Strategia reklamowa 

Zastanówcie się, jak chcielibyście zaprezentować Wasz produkt? 

Do czego przyda nam się 

reklama?  

 

 

 

 

 

Co będziemy reklamować?  

 

 

 

 

 

Kto będzie naszym 

potencjalnym klientem? 

 

 

 

 

 

Jak nasz produkt najlepiej 

przedstawić potencjalnemu 

klientowi? 

 

 

 

 

 

 

Co wyróżnia nasz produkt? 

Dlaczego on jest wyjątkowy? 
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Gdzie będziemy go 

reklamować?  

 

 

 

 

W jaki sposób będziemy go 

reklamować? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na odwrocie przygotujcie prosty szkic materiałów promocyjnych waszego produktu. Może to 

być plakat reklamujący, co sprzedajecie, może to być projekt wpisu na blogu, może to być 

ulotka lub projekt opakowania. Zastanówcie się nad tytułem/nazwą, elementami grafiki, może 

hasłem reklamowym... 
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Załącznik nr 3 

Na co dzisiaj czekam? 

 

 Wczoraj był dzień, w którym wstępnie planowaliśmy zadania i projektowaliśmy nasz 

prototyp (pierwotną wersję produktu). Dzisiaj uczycie się pracować samodzielnie. Poniżej 

zamieszczono prostą tabelę, która umożliwi Wam uporządkowanie dzisiejszych prac. Nie 

wiemy, na jakim etapie pracy jesteście, więc tabela nie mówi o tym, co macie sobie 

zorganizować. Postarajcie się podsumować wczorajsze działania i ustalcie plan na dzisiaj. 

Może warto zastanowić się nad problemami do rozwiązania? Może coś trzeba podzielić na 

etapy? 
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Nazwa zespołu 

Nasze mocne strony (każdy w grupie dopisuje co 

może być jego mocną stroną w trakcie 

przygotowywania projektu) 

Oczekiwania 

Nadzieje  
Obawy  

Cel 
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