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0bjasnia edukatorom pracujqcym z mlodziei q, w jaki spos6b poruszac sii: po kultur:
popularnej, kt6ra jest idealnymobszarem do promowania rozwoju przedsii: biorczo!
u mlodych os6b0mawia mozliwosci biznesowe w PopKul turze
Pok azuje, jak wazna jest przedsi biorczosc w Popkulturze dla rozwoju osobistego
i zawodowego mlodziezy
Zawiera praktyczne porady, jak wprowadzic nauki: o przedsii:biorczosci
w Popkulturze do ich organizacji.

"Edukatorzy pracujqcy z mlodzieiq otrzymaj praktyczne porady
i narzi:dzia, kt6re pozwolq im wprowadzic zasoby mobilne, cyfrowe
i zasoby do e-nauki do swojej strategii pracy z mlodziei q.
• Objasnia , jak wprowadzenie narz i: dzi cyfrowych do edukacji
pozaszkolnej poprawia wyniki w nauce, rozwoju osobistym
i zawodowym.
• Pomaga zrozumiec technologii: i wprowadzic zmiany w nauczaniu
dzii:ki praktycznym poradom.
• Pakiet sprawdza sii: zwlaszcza w rozwijaniu przedsii:biorczosci,
rozwijaniu swiadomosci mii:dzykulturowej i umieji:tno sci
informatycznych w miejscu pracy edukatora.

Dzii:ki wyjasnieniom krok po kroku, wychowawcy dowiadujq sii:,jak
uzyc dosti:pnych zasob6w elastycznie, i jak dostosowac je do
srodowiska mlodych os6b, ich stylu nauki i potrzeb:
• Przewodnik uzytkownika dla wychowawc6w pracujqcych
zmlodzieiq
Aktywnosci do nauki pozaszkolnej
Zintegrowane zasoby multimedialn e
Wiele studi6w przypadku

I

PLATFORMA EPIC DO NAUKI
I DZIELENIA SI WIEDZ,L\
lnt ernetowa p latf orma obslugujqca wiele ji:zyk6w, na kt6rej
umieszczono interaktywny kurs nauczania, dajqcy mozliwo sc
komunikacji mii:dzy ui ytkownikami , oferujqcy kr6tkie, latwe do
przyswojenia elementy kursu, networking oraz wsparcie dla
mlodych os6b w rozwijaniu ich pomysl6w na biznes.

CD Follow us on Facebook @EPICopportunties
#enterpriseopportunities #youtheducators
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Celem Projektu EPIC i naszego kursu jest wykorzystanie potencjału
dynamicznej strefy, w której stykają się popkultura, młoda
przedsiębiorczość, nowe przedsięwzięcia i technologia . EPIC
umieszczają popkulturę w centrum innowacyjnego
i zaangażowanego podejścia do wyposażenia młodych ludzi, którzy
nie kształcą się, nie szkolą ani nie uczą (NEET), w ekscytującą
edukację w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności, jak również
narzędzia i wsparcie, których potrzebują, aby rozwijać
popkulturowy biznes.

1 Wprowadzenie do Projektu i Kursu EPIC
Okazje Do Przedsiębiorczości w Popkulturze (EPIC) to projekt Unii Europejskiej
Erasmus+, który zrzesza partnerów z Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, Malty, Polski
i Chorwacji. Partnerzy wnoszą do projektu odmienne doświadczenia i wiedzę dotyczącą
nauki, a także odmienne rozwiązania problemów z jakimi mierzą się edukatorzy przy
pracy z NEET-ami. Celem tego projektu jest zwiększenie dostępności i polepszenie jakości
nauczania o przedsiębiorczości skierowanej do młodych ludzi z różnych środowisk, co
pomoże w walce z niezwykle wysokim bezrobociem w tej grupie, które występuje
w wielu krajach.
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Mocnymi stronami organizacji pracujących z młodzieżą są: pomoc potrzebującym
i rozwijanie umiejętności, jednak według badań naszych partnerów 76% organizacji nie
naucza przedsiębiorczości, lub robi to w ograniczonym zakresie. Według Young
Enterprise Northern Ireland “młodzi pracownicy rozumieją teoretyczną stronę
przedsiębiorczości, brakuje im natomiast doświadczenia w praktycznym aspekcie
przedsiębiorczego myślenia, a rezultaty są często ograniczone przez nieumiejętność
wykorzystania rzeczywistych okazji społecznych, kulturalnych i ekonomicznych”.
https://www.epicopportunities.eu/

Projekt Okazje Do Przedsiębiorczośći w Popkulturze (EPIC) przyczyni się bezpośrednio do
zwiększenia dostępności i jakości edukacji o przedsiębiorczości skierowanej do młodych
osób ze wszystkich środowisk poprzez tworzenie następujących zasobów:
1. Pakiet Zasobów Dla Przedsiębiorczości w Popkulturze Dostępne do pobrania
dokumenty, adresowane do edukatorów młodzieży i partnerów, przedstawia
wartość popkultury jako medium dla inkluzyjnej edukacji o przedsiębiorczości,
a także oferuje praktyczne porady o tym jak poznać dziedzictwo kulturowe,
rozwinąć świadomość kulturową oraz jak stworzyć i zarządzać popkulturowym
biznesem.
www.epicopportunites.eu

2. Pakiet Zasobów Narzędzi Cyfrowych Dla Młodych Przedsiębiorców pokaże
edukatorom pracującym z młodzieżą i partnerom, jak najlepiej korzystać
z darmowych technologii cyfrowych i mobilnych w celu zwiększenia efektywności
nauczania w edukacji pozaszkolnej skierowanej do młodych osób.
3. Program EPIC MOŻLIWOŚCI Dla Młodzieży, który został wydany w formie Otwartych
Zasobów Edukacyjnych (OER). Ten zestaw zintegrowanych zasobów
multimedialnych, który stanowi oś projektu, został zorganizowany wokół planu
nauczania, dającego strukturę, przykłady zajęć edukacyjnych i treści dla
edukatorów pracujących z młodzieżą. Pozwali im stworzyć program nauczania
przedsiębiorczości w Popkulturze i pomóc młodym osobom w dostrzeżeniu
dziedzictwa kulturowego, jakie ich otacza oraz w stworzeniu innowacyjnych
i ekologicznych produktów i usług w oparciu o możliwości, jakie daje Popkultura.
4. Platforma Do Nauczania i Wymiany Doświadczeń EPIC MOŻLIWOŚCI Jest to
interaktywna strona internetowa zoptymalizowana pod urządzenia mobilne.
Pozwala ona młodym osobom na bezpośredni dostęp do OER (Otwartych Zasobów
Edukacyjnych) EPIC MOŻLIWOŚCI w formie krótkich lekcji, a także platforma, na
której można prowadzić ocenę pomysłów biznesowych przez grupę, lub dostawać
opinie od osób z całej Europy.
Zaletą programu jest wczesna edukacja o przedsiębiorczości dla młodych osób, która jest na
wysokim poziomie. U odbiorców rozwinie się bardziej przedsiębiorczy sposób myślenia,
a także rozwinie się zdolność dostrzegania okazji biznesowych, docenianie pomysłów,
planowanie i zdolność zarządzania. Dzięki zaznajomieniu i eksploracji popkultury utrwali się
ich świadomość kulturowa i tożsamość, efektem powinna być tez poprawa komunikacji
międzykulturowej, czy poprawa umiejętności informatycznych. W krótkim okresie czasu,
poprawi się ich samoocena i umiejętności potrzebne w pracy.

1.1 Cele Projektu EPIC

W sytuacji, w której w Europie wzrasta poziom bezrobocia i wykluczenia
społecznego wśród młodzieży, EPIC stanowi przykład projektu, który ośmiela
i dostarcza edukację w ramach przedsiębiorczości, skupiając się na obszarach, które
są dla nich szczególnie interesujące, jednocześnie są innowacyjne i dają im
przewagę. Możliwości Biznesowe w Popkulturze (EPIC) oraz sama Popkultura to
innowacyjne metody na zmianę sposobu myślenia młodych osób oraz pomoc
w wejściu na nową drogę przedsiębiorczości. Udział w takim projekcie będzie miał
pozytywny wpływ na przestrzeń osobistą i zawodową, a także na sieci społeczne.
Projekty takie jak EPIC zmieniają praktyczną stronę życia młodych osób, mając
jednocześnie na uwadze różne potrzeby poszczególnych osób z grupy NEET, nie
wymaga to też udziału w formalnej edukacji. Efektem projektów jest autonomiczna
zmiana w młodych osobach, szeroko rozumianym społeczeństwie i ekonomii. Osoby
te otrzymują narzędzia, które pozwolą im rzeczywiście wprowadzić swoje plany
w życie.
www.epicopportunites.eu

Możliwości Biznesowe w Popkulturze (EPIC) składa się z trzech zadań:
1. Wyjaśnienie czym jest Popkultura, w jaki sposób odnosi się do szeroko
rozumianego dziedzictwa kulturowego i jakie oferuje okazje do prowadzenia
biznesu.
2. Przedstawienie jak dużą rolę odgrywa używanie przedsiębiorczości w Popkulturze,
przy wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego młodych osób, zwłaszcza
w obszarze edukacji i integracji społecznej.
3. Motywowanie młodych pracowników i udziałowców poprzez prezentowanie
praktycznych porad dotyczących wprowadzania w danej organizacji edukacji
przedsiębiorczości w Popkulturze.
4. Edukacja, rozwijanie umiejętności i informowanie młodych osób o możliwościach
biznesowych w Popkulturze.
Nasze zestawy materiałów do nauki mają na celu pomóc rozwinąć umiejętności
przedsiębiorcze większej ilości osób będących w niekorzystnej sytuacji, korzystając
z wysokiej jakości materiałów do nauki o przedsiębiorczości. Takie działanie pomoże im
w rozwijaniu, reklamowaniu i zarządzaniu swoim przedsięwzięciem korzystającym z okazji
dostępnych w Popkulturze! Materiały do nauki to:
1. Materiały zintegrowane z zasobami multimedialnymi i aktywnościami w nauce
w edukacji nieformalnej.
2. Studia przypadku, które ilustrują różne aspekty przedsiębiorczości prowadzonej
przez młode osoby za pomocą Popkultury.
3. Przewodnik / instrukcje dla trenerów.
4. Kurs dostępny w wielu językach, w tym chorwackim, polskim, a także włoskim

“Można uważać że Popkultura
i rozrywka są płytkie.
Ale prawda jest taka, że to
język, którego wszyscy
używamy, który łączy ludzi na
całym świecie”
Bozoma Saint John
www.epicopportunites.eu

1.2 Grupy Docelowe EPIC
Projekt został stworzony tak, aby mogli go używać wychowawcy młodzieży
i pracownicy w lokalnych organizacjach pracy z młodzieżą i agencjach rozwoju
przedsiębiorstw.
Odbiorcami tego kursu są młode osoby, zwłaszcza z grupy NEET*, warto o tym pamiętać
wybierając sposób prezentacji i ton w jakim przedstawiamy zawartość i materiały do nauki.
*NEETS Not in Education, Employment, or Training
• Profesjonalnych edukatorów i trenerów pracujących z NEET-ami przeszkolono za
pomocą Otwartych Zasobów Edukacyjnych EPIC (OER)
• Młodzież, w którą celuje program EPIC miała bezpośredni dostęp do wirtualnej
platformy oraz OER obok młodych osób z całej Europy, które uczestniczyły w tym
programie poprzez transmisje na żywo. Młode osoby mogły wchodzić w interakcje
i uczyć się od siebie, miały też dostęp do zasobów, które były jednocześnie
wzbogacane przez wystąpienia ważnych uczestników, czy liderów na rynku.
• Przedstawiciele organizacji uczestniczących brali udział w tworzeniu oraz
integracji projektu, aby pomóc stworzyć większą różnorodność ekonomicznych
inicjatyw, brali też udział w międzynarodowych wydarzeniach na zakończenie
projektu.
Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do Cyfrowego Pakietu Zasobów dostępnego w języku
polskim, chorwackim i włoskim.

www.epicopportunites.eu

1.3 Oczekiwane Rezultaty Projektu EPIC

W toku zapoznawania się z materiałami i zasobami jakie powstaną w ramach projektu,
edukatorzy młodzieży zostaną wyposażeni w zasoby i umiejętności pozwalające w sposób
efektywny nauczać przedsiębiorczości, używając popkultury jako narzędzia do tego.
Efektem będzie znacząca poprawa jakości i dostępności treningu w przedsiębiorczości
przeznaczonego dla młodych osób w gorszej sytuacji.

Sam projekt będzie też miał wpływ na rozwój zawodowy młodych pracowników, zdobędą
oni nowe kompetencje, dowiedzą się o nowych modelach nauczania o przedsiębiorczości
i rozwiną nowe umiejętności w edukacji pozaszkolnej, które pomogą im w bardziej
efektywnej pracy z młodymi osobami w gorszej sytuacji.
www.epicopportunites.eu

1.4 Projekt EPIC Tworzyli:
Kurs został stworzony przez ekspertów z organizacji, w których jest pasja do nauczania
młodych osób NEET (nie chodzą o szkoły, nie uczestniczą w szkoleniach, ani nie pracują).
Osoby, o których zapomniano w strukturze społecznej, a które mają ogromny potencjał
do stania się przedsiębiorcami, pod warunkiem że dostaną właściwe zasoby, szkolenie
i wsparcie. Partnerzy programu EPIC stworzyli ten nowy i inspirujący program nauczania,
aby pomóc młodym ludziom w rozwoju i poprawie warunków życia, w sferze zawodowej
i prywatnej poprzez danie możliwości prowadzenia przedsięwzięcia w Popkulturze.
W ramach tworzenia programu nauczania EPIC i dzięki rozpowszechnieniu go w Europie
zaczęliśmy już tworzyć i integrować dedykowane programy EPIC, na podstawie tego
widzimy, że odpowiedzialna strategia nauczania czyni różnicę.
Kliknij tutaj po Zasoby Kursu EPIC które składają się z 5 Modułów i 9 sekcji – dostępnych
w języku polskim, chorwackim i włoskim.

www.epicopportunites.eu

Partnerzy i ich wkład w tworzenie kursu EPIC
Banbridge
District
Enterprise
Irlandia Północna

Banbridge District Enterprise wspiera rozwój biznesów
i przedsięwzięć za pomocą kooperacyjnego partnerstwa
między sektorem publicznym, prywatnym i społecznym

www.epicopportunites.eu

Momentum
[educate+innovate]
Irlandia

VisMedNet
Malta

DURA Agencja
Rozwoju
Chorwacja

EUEI
European
E-learning
Institute
Dania

University of
Humanities and
Economics in
Lodz
Polska

Momentum jest to jeden z wiodących ekspertów w zakresie
przedsiębiorczości. Choć posiadają oni dużą wiedzę w każdym
aspekcie treningu, preferują rygorystyczne podejście do
tworzenia planu nauczania, tworzenia narzędzi i tworzenia
kreatywnych materiałów.
VisMedNet Jest to stowarzyszenie ekspertów z różnych
sektorów, którzy postanowili wspólnie stworzyć platformę
prezentującą możliwości dostępną dla nich oraz dla ludzi z
zewnątrz, którzy chcą skorzystać z efektów tej pracy.
Działające od 2012 VisMedNet stało się rozpoznawalne w
strefach edukacji, treningu i rozwoju kariery na Malcie, w
Europie i w innych częściach świata, gdzie VisMedNet ma
swoje filie i partnerstwa.
DURA wspiera innowatorów i młodych przedsiębiorców we
wdrażaniu i komercjalizacji ich innowacyjnych
przedsiębiorczych projektów. Dura specjalizuje się w edukacji
skupionej na zwiększaniu możliwości związanych z rozwojem
lokalnym, zwłaszcza dla bezrobotnych, młodych osób,
przedsiębiorców, rzemieślników, osób o szczególnych
potrzebach i organizacji pomocy społecznej.
European E-learning Institute (EUEI) specjalizuje się w
tworzeniu platform internetowych, immersyjnych środowisk
do edukacji, a także dostarcza materiały do tworzenia
niezapomnianych doświadczeń edukacyjnych. Jako
organizacja EUEI kładzie ogromny nacisk na elastyczną
pozaszkolną kontynuację nauki, a także na tworzenie
elastycznych kursów nauki online dla osób chcących się
rozwijać w życiu i w pracy.
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jako uczelnia
wyższa specjalizuje się w uczeniu kreatywnego nastawienia u
osób zainteresowanych rozwijaniem potencjału własnego i
biznesowego. Ich celem jest edukacja społeczności
kreatywnych osób, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności,
które pozwolą im stać się ekspertami w wybranej przez siebie
dziedzinie.
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Journey Free
Irlandia Północna

Journey Free ma na celu wsparcie i polepszanie życia osób,
które się do nich zgłaszają. Osiągają to dzięki procesowi
zwanemu odkrywanie własnej drogi /exploring your way!
Ich celem jest odpowiedzieć na indywidualne potrzeby, lub
zbiorowe cele młodych osób, tak aby ich otoczenie było dla
nich korzystne i sprzyjało ich podróży. Journey Free aktywnie
uczestniczy w procesie mającym na celu pomoc młodym
osobom w pokonaniu swoich lęków i otwieraniu się na nowe
doświadczenia, osiąganiu zawodowego potencjału.

1.5 Ogólne Cele Nauczania
Ponieważ jest to pierwszy w swoim rodzaju plan nauczania, każdy uczestnik będzie
czerpał korzyści z celów nauczania, przykładów strategii pedagogicznej, studiów
przypadku i materiałów edukacyjnych.
• Celem samego kursu i nauczania jest poprawienie zdolności edukatorów
i trenerów pracujących z NEET-ami oraz przygotowanie edukatorów do
prowadzenia kursów o przedsiębiorczości w Popkulturze skierowanych do młodych
osób, których efektem będą długotrwałe korzyści.
• Uczestnicy będą otrzymywali wiedzę dostosowaną do lokalnego poziomu
edukacji i braków w umiejętnościach, jakie zostały wykryte w skutek działań
partnerów. W rezultacie uczestnicy otrzymają wiedzę i umiejętności
przedsiębiorcze dostosowane do Popkultury.
www.epicopportunites.eu

• Sam kurs będzie odpowiadał potrzebom edukacyjnym osób NEET i osób
z sektorów społecznych w gorszej sytuacji poprzez wprowadzenie najlepszych
praktyk i metod nauczania dostosowanych do lokalnych potrzeb.
• Elementy wzięte z najlepszych przykładów przedstawionych w Module pozwalają
nam zestawić ze sobą różne typy przedsiębiorczości, pozwalając ocenić co się
sprawdza, a co nie.
• Korzyścią dla partnerów zaangażowanych w kurs będzie lepszy dostęp do
wartościowych informacji z ekosystemu edukacji o przedsiębiorczości
nakierowanego na młode osoby NEET.
• Osoby uczące się skorzystają dzięki dostępowi do bardzo aktualnych i pionierskich
umiejętności w obszarze przedsiębiorczości Popkultury, co stworzy możliwość do
rozwoju ich życia i przedsięwzięć, które prowadzą.
• Edukatorzy, trenerzy i nauczyciele będą też mogli bardziej efektywnie
wykorzystać metody nauczania przedsiębiorczości do promowania swoich
specjalistycznych zajęć wśród młodzieży, a także lepiej odwzorować poziom
innowacji w swoim regionie oraz mieć większe możliwości przedstawiania tej
nowej wiedzy grupom potencjalnych młodych przedsiębiorców.
• Specyficzne przykłady przedstawione w kursie są innowacyjne, odniosły sukces
i pomagają zrozumieć istotę problemu.

1.6 Kto Może Prowadzić Kurs
Kurs został zaprojektowany tak aby mogli go prowadzić liderzy edukatorzy i trenerzy
pracujący z NEET-ami z wykorzystaniem innowacyjnego podejścia do nauczania, po to by
mogli oni łatwo dostosować Moduły treningowe EPIC, materiały i zasoby. Będą mogli
prowadzić wysokiej jakości kursy dla dużych grup. Kursy były testowane i omówione
w Polsce, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Danii i na Malcie, a także
w Irlandii. Pozostali odbiorcy kursu to centra przedsiębiorczości, inkubatory, młodzi
przedsiębiorcy i udziałowcy. Podejście innowacyjne ma za zadanie polepszyć jakość życia
wszystkim, natomiast Innowacyjne Nauczanie ma za zadanie ułatwić proces nauczania
i nauki. Istnieje wiele powodów, dla których Innowacyjne Nauczanie jest dzisiaj potrzebne –
oto niektóre z nich:
• Dzisiejsze społeczeństwo potrzebuje ludzi, którzy są elastyczni i proaktywni – osób
które potrafią rozwiązywać problemy, podejmować decyzje, używać krytycznego
myślenia, skutecznie przedstawiać pomysły, a także skutecznie działać w grupach
i zespołach.
• Rozwój Technologii i pedagogiki sprawia, że zmienia się to jak się uczymy
i przyjmujemy wiedzę.
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Innowacyjne nauczanie posiada kilka kluczowych obszarów, które są ciekawe
w kontekście projektu:
• Nastawienie, aby kurs wprowadzał więcej społecznego nauczania, więcej
aktywnego nauczania, a także częstsze oceny ze świata zewnętrznego.
• Wątek współpracy na wszystkich frontach - od pedagogów współpracujących
z kolegami, do metodyków instruktorów, żeby tworzyli kursy wspólnie z osobami
uczącymi się, które jednocześnie korzystają z możliwości, jakie niesie ocena
rówieśników.
• Zmiana w stronę zoptymalizowanego czasu nauki – zgodnie z którym coraz więcej
formalnych instrukcji jest podawanych online. Przewiduje się też, że zajęcia
mieszane i wspomaganie online stanie się normą.
EPIC dostarcza wszystkie niezbędne materiały i narzędzia które pozwolą prowadzić kurs
w kilku wariantach i formatach, proszę przejść do Sekcji 3, aby zapoznać się opcjami
prowadzenia kursu.

2 WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI i TRENERÓW
2.1

Podejście Metodologiczne

Dzięki Programowi Nauczania i Materiałom do Kursu edukatorzy mają dostęp do
wiedzy praktycznej, narzędzi i zasobów, dzięki którym mogą nauczyć swoich
podopiecznych, jak zacząć własny biznes w Popkulturze.
W Planie Nauczania wzięto pod uwagę ze edukatorzy i uczący się nie mają wiedzy o tym
jak rozpocząć własną działalność, zwłaszcza jeśli ktoś nie pracuje, nie uczy się i nie bierze
udziału w treningu. Mając to na uwadze program dostarcza przejrzyste i spójne podejście
metodologiczne pomagające osobom pracującym z NEET-ami nauczyć ich, jak w ich
sytuacji życiowej stworzyć własny biznes.

2.2

Ogólne Instrukcje

Proszę zapoznać się z poniższą instrukcją przed planowaniem szkolenia. W przypadku
prowadzenia zajęć odwróconych, lub mieszanych proszę:
• Pobrać, zapoznać się i zmienić zasoby do danego treningu według potrzeb
• Zaplanować dosyć czasu na zajęcia.
• Wybrać zasoby szkoleniowe posiadające studia przypadku oraz informacje
o wsparciu lokalnym dla przedsiębiorczych uczniów.
• Upewnij się, że uczestnicy pobrali i wypełnili ćwiczenia podane z każdym modułem
– zawierają one wiele przydatnych danych.
www.epicopportunites.eu

• Podczas treningu znajdź czas na omówienie.

2.3

Wskazówki

Plan Nauczania i Materiały do Kursu został zaprojektowane tak, aby można je było
dostosować do różnych stylów nauczania i różnych kultur. Dlatego każdy moduł
powstał w określonym stylu:
a) Tematy przedstawiono w prosty i przystępny sposób.
b) Podaje się informacje i aktualne najlepsze praktyki, zaczynając od ogólnych
definicji i przechodząc do szczegółowych opisów i zastosowań, dzięki czemu można
poznać i zrozumieć wiele zagadnień.
c) Uczestnicy kursu utrwalają wiedzę i rozwijają umiejętności podczas udziału
w praktycznych zadaniach, lub w czasie analizy pytań.

3 Opcje Prowadzenia Kursu EPIC
3.1

Tradycyjne Zajęcia w Klasie

Prowadzenie kursu w Sali zajęć to jedna z najpopularniejszych metod rozwijania
umiejętności. Najczęściej prowadzi je instruktor, bezpośrednio z uczestnikami
w ustalonych godzinach i ustalonym miejscu. Zaleca się aby korzystać z dodatkowych
materiałów. Zaleca się prowadzenie według konkretnego sposobu.
www.epicopportunites.eu

Narzędzie klasowe

Prezentacja
PowerPoint©

Sugerowane użycie
podczas zajęć
Materiały do treningu są
tworzone w PowerPoint.
Zaleca się aby wyświetlać je
na dużym ekranie.

Wideo

Filmów wideo używa się do
omówienia konkretnych
tematów w programie oraz do
przedstawienia studiów
przypadku i ich omówienia.

Tablica

Poproś uczestników, żeby
napisali coś na tablicy, lub
zapisuj uwagi uczestników na
tablicy.

Wymagane
dodatkowe
narzędzia
Laptop/Komputer
Projektor
Duży ekran
Audio/System
Nagłośnienia

Flamastry, kreda
itd.

Sugerowane metody prezentacji:
•
•
•
•

3.2

Dyskusja w małych grupach. Podziel uczestników na mniejsze grupy i rozdaj im
studia przypadku i sytuacje występujące w przedsiębiorczości w Popkulturze, które
należy omówić i rozwiązać. Zaleca się wymianę wiedzy miedzy uczestnikami.
Sesja Q & A. Nieformalne sesje pytań i odpowiedzi sprawdzają się w małych
grupach i pozwalają nauczyć się nowych rzeczy i poszerzyć już posiadaną wiedzę.
Multimedia. Trening z materiałami multimedialnymi bardziej prowokuje do
dyskusji, stanowiąc jednocześnie wyzwanie i stymulując umysły uczestników.
Edukatorzy powinni w pełni je wykorzystać.
Narzędzia Interaktywne. Można łatwo zachęcić uczniów do udziału w zajęciach
używając narzędzi interaktywnych. Przykładem takiego narzędzia niech będzie
Kahoot! Platforma do quizów zrobiona w formie gry, której można używać w Sali,
w biurze, lub w sytuacji towarzyskiej. Można na tej platformie stworzyć quiz, na
który uczestnicy mogą odpowiadać na swoich telefonach/tabletach/komputerach.
Można na nim od razu wysłać odpowiedź i wyniki.

Nauka Online

Ta metoda korzysta z technologii internetowej dostępnej na platformie edukacyjnej
EPIC www.epicopportunites.eu dostarczając serię rozwiązań ułatwiających naukę.
Kurs EPIC został stworzony jako internetowy program nauczania, do którego bezpośredni
www.epicopportunites.eu

dostęp mają wszyscy partnerzy, w tym edukatorzy i trenerzy pracujący z NEET-ami oraz
inne osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje i nabyć umiejętności w celu:
1) pomocy osobom, które potrzebują materiałów do założenia biznesu, lub rozwinięcia
umiejętności, jednak nie mają dostępu do nich dostępu oraz 2) chciałyby rozwinąć
i ulepszyć już istniejące programy nauczania w tej samej dziedzinie.
Nasza platforma do nauczania online czerpie z najlepszych praktyk w tej dziedzinie.
Pomimo, że cele nauczania pozostają takie same (lub podobne) to ekran użytkownika
i doświadczenia użytkownika mogą się różnić w zależności od używanego medium.
Pierwszym krokiem jest dołączenie do naszej grupy w mediach społecznościowych,
a także do także platformy wymiany wiedzy, na której znajdziesz edukatorów,
nauczycieli, trenerów i rzeczników osób w gorszej sytuacji.

3.3

Inne Metodologie Nauczania

• Odwrócona Lekcja/Flipped Classroom
W modelu Flipped Classroom uczący się dostają zawartość poszczególnych modułów do
nauki przed zajęciami, stawiając nacisk na ćwiczenia i zadania na zajęcia. Zamiast
przekazywać wiedzę i instrukcje podczas zajęć, nauczyciel przekazuje je w trybie online.
Dzięki temu podczas zajęć macie więcej czasu na ćwiczenie wiedzy, na dodatkowe
wyjaśnienia i można w czasie zajęć bardziej zagłębić się w omawiany temat.
• Nauczanie Mieszane/Blended Learning
Metoda Blended Learning łączy w sobie działania w internetowych mediach cyfrowych
i metody z tradycyjnych zajęć. Wymaga ona fizycznej obecności zarówno uczących się,
jak i nauczyciela. Uczący się mają częściową kontrolę nad czasem zajęć, miejscem,
kierunkiem i tempem zajęć. Uczniowie spotykają się z nauczycielem w sali, łącząc zajęcia
twarzą w twarz, a materiały przesyła się na komputer lub urządzenie ucznia. Tej metody
używa się najczęściej w rozwoju zawodowym i przy treningu.
• Nauka Kolaboracyjna/Peer-to-Peer
Nauka Kolaboracyjna to podejście w nauczaniu i nauce, gdzie współpracują grupy
edukatorów. Przykładami lepszych rezultatów w takim nauczaniu są:
• Wzajemna Edukacja/Peer review
Uczestnicy zajęć zbierają się, aby wspólnie ocenić pracę stworzoną przez jedną lub więcej
osób o zbliżonych umiejętnościach. Uczestnicy nie tylko oceniają wzajemnie swoje prace,
ale również dzielą się doświadczeniami i wiedzą specjalistyczną.
• Google Docs
Używanie tego opartego na współpracy narzędzia internetowego pozwala na tworzenie
ważnych dokumentów. Każdy z członków grupy może pracować na nich w tym samym
czasie (czas rzeczywisty) na tym samym dokumencie. Dokumenty zapisują się po
www.epicopportunites.eu

wprowadzeniu zmian. Możliwe jest też przejrzenie historii modyfikacji dokumentu, gdzie
widać też, kto wprowadził konkretną zmianę. Dużą zaletą programu Google Docs jest to,
że uczestnicy mogą dzielić się dokumentami, prowadzić czat i komentować na tym
samym dokumencie.

4 Moduły EPIC
4.1

Moduły

Sam Program Nauczania składa się z pięciu Modułów, które poprowadzą nas przez
najważniejsze aspekty Popkultury i tematów dotyczących biznesów zakładanych
w Popkulturze.
MODUŁ 1
MODUŁ 2
MODUŁ 3
MODUŁ 4
MODUŁ 5

4.2

Czym jest popkultura? Szanse dla przedsiębiorczości młodych.
Przejmowanie inicjatywy (Części 1, 2, 3)
Rozwijanie pomysłu biznesowego (Części 1, 2)
Pozyskiwanie zasobów na pomysł biznesowy
Promowanie biznesu (Części 1, 2)

Wizualne podsumowanie kursu i jego zawartości

EPIC proponuje, aby dla najlepszego zrozumienia i najlepszego efektu podejść do kursu
w takiej kolejności, jak sugerują twórcy. Jednocześnie tematy poruszone w kursie zostały
poprowadzone tak, że możliwe było podejście do każdego z nich osobno, lub zmiana
kolejności czytania. Na następnej stronie zobaczycie opis poszczególnych Modułów
w kursie oraz informacje o ich zawartości i tematyce.

“Programy szkoleniowe powinny kłaść nacisk na myślenie
przedsiębiorcze, czyli także na zmianę nastawienia. Wiedza
potrzebna do tego, aby być przedsiębiorcą to nie tylko
doświadczenie w kierowaniu firmą, ale też umiejętności
i nastawienie, a także metacechy (takie jak refleksja nad
samoświadomością)”.
Supporting Youth in Entrepreneurship - OECD

www.epicopportunites.eu

Czym jest popkultura
- szanse dla
przeds i bio rczosci
mtodych !

1.1 . Wprowadzenie Do Pop
Kultury Globa lizacja,
Tech nologia
i Okazje, Jak Zaczqc?

1.2 . Kluczowe Trendy w
Przedsi11biorczosci w
Popkulturze Slogg in g,
Platfo rmy Kul turo we,
Sto r ytelling, Gry, Esp or t y,
Muzyka, Tan iec, Sztu ka i
Pr zedmioty Ko l ekcjo nerskie...

1.3 Charakterystyka
i Kluczowe Trendy
Przedsi biorczosci A takze
jaka jest t wo ja pasja? Jak
znalezc inspi racj ?

CWICZENIA I AKTYWNOSCI

MODUl2
(CZ SC 1)

MODUt2

Przejmowanie
lnicjat ywy
ldent yfik acja
i an aliz a po myst6w
na b izne s
w Popkult urz e.

Przejmowanie
lnlcjatywy
ldentyfikacja
i ana liza po myst6w
na biznes
w Popkulturze.

2.1 Wprowadzenie Do
Generowania PomysU1w Na
Biznes Najl epsze p ora dy
w Generowan iu pomysl6w, 7
Pop Pomysl6w na biznes i
stu dia przypadku.
2.2 Techniki Na
Generowanie
Pomystow, Wymyslanie
Nowych Pomystow na
Biznes w Popkulturze .
2.3 Om6wienie
Mo:i:liwosci
Przedsi biorczych w
Popkulturze Zwi<1za nych
z Regionami.

(CZ SC 21

3.1 Opracowanie Biznesu
w Pop Kulturze na
Okreslony Rynek.
Zdefi niuj i analiz uj wybrany
rynek.
3.2 Tworzenie Biznesu
w Pop Kulturzez
Ograniczonym Bud:i:etem.
16 Pom ysl 6w Na Sklepy
Dzialajqce Tymczasowo,
Wynajem Przest rzen i
Biu rowe j, Ksi gowosc, PR,
Pro wadze nie Webinar6w ...
CWICZENIA I AKTYWNO$CI

Przejmowanie
lnicjatywy
ldentyfikacja i
analiza pomyst6w
na biznes w Pop
Kultu rze.
4.1 Testowanie
Pomyst6w
Biznesowych na Mat<!
Ska I : Testo wanie
Rynk6w, Sq d y, Proto typy,
Twor zenie Wirt ualnej
Wyst awy ...
4.2 Tworzenie Biznesu w
Pop Kulturze Na
Konkretny Rynek
Ewaluacja Pom yslu przez
odpow iedz na 11 pytan
CWICZENIA I AKTYWNOSCI

MODUlS
(CZ SC 2)

Jak Uzyskac
Potrzebne Wsparcie

6.1 Pozyskiwan ie
srodkow na pomyst
biznesowy Czego trzeba
na sta rt ?
6,2 Finasowanie twojego
pomystu na biznes
Om6w ienie metody
crowd f undingu i dl aczego ta
met oda sp rawdza si p rzy
biznesach insp iro wanych
Popku lturq ?
6.3 lnne irodla
finasowania oraz Pitching
pomystu na biznes
lnwesto rzy,Bootstrapp ing,
Seed Fund ing ...
6.4 Wprowadzenie do
Wtasnosci lntelektualnej
(Intellectual Property)
Dlaczego Jest To Wai.ne Przy
Prowadzeniu Biznes u?
6.5 Biznes lndywidualny
tub Praca w Zespole
6.6
Wyznaczanie Drogi
Wsp61praca z Organi zacjami
Wsp ierajqcymi Biznes
i Eksp ertami z Twojego
Reg i onu
C::WICZENIA

Promowanie
Swojego Pomyslu:
Promowan ie Biznesu
w Popkulturze Za
Pomoq Medi6w
Spotecznosciowych
Oraz lnternetu
7.1 Wptyw Marketingu na
Poziom Sprzedazy.

7.2 Tworzenie Marki
lnspirowanej Pop Kultur<1.
7 .3 Rozwijanie Swojej
Marki.
7.4 Wiedza o Klientach Co ic h Motywu je?
7.5

Marketing Online
Jak Moi:na z Niego
Korzystac, Aby Dot rzec do
Docelowego Odbiorcy?

Promowanie
Swojego Pomyslu:
Promowa ni e Biz nesu
w Pop Ku lt ur ze Za
Pomocq Medi6w
Sp o+ecznosciowyc h
Oraz Internetu
8.1 Kampan ia za
Pomoc<1 Marketingu
Wirusowego.
8.2 Omowienie
Facebooka, lnstagrama,
Twittera , Marketingu
Emailowego.
8.3 Masz Produkt do
Sprzedania?
S rzeczy, Kt6re Powinienes
Wiedziec na Temat
Sprzeda:i:y Online.

5.1 Czym Jest Plan
Biznesowy, A Tak:i:e Do
Czego Stu:i:y.
5.2 Lista Stu:i:<1ca Do
Ustalenia czy pomysl na
biznes jest optacalny.
5.3 Podpowiada Jak
Stworzyc Plan Biznesowy
Sekcja Po Sekcji
5.4 Najlepsze Porady, Jak
Stworzyc Genialny Plan
Biznesowy.
5.5 Czym Si! Unikatowe
Cechy Produktow? Jak
St wor zyc USP / UCP Dia
Twojego Biznesu.
5.6 Znajomosc
Fina ns6w - Jak obliczac
koszty, prognozow ac
sp rzedai. i p lano wac
b udi:et dla swojego
nowego biznesu .

CWICZENIA I AKTYWNOSCI

Pozysklwanie
Zasobowna
Pomysl Biznesowy

Rozwini cie
Swojego Pomyslu:
Jak St worzyc Plan
Biznesowy?

CWICZENIA I AKTYWNOSCI
ODPOWIEDNfE DLA
WSZYSTKICH
EDUKATOROWADIPISCIN

9,1 Om6wienie Pia nu
Nauczania Okazji Do
Przedsi biorczosci
w Popkulturze (EPIC).

9.2 lnstrukcje Og61ne
9.3 Formy Prowadzenia
Kursu
9.4 Przydatne Linki
9.5 Przyktadowa
Rozpiska Treningu
EPIC Na 7 Dni
CWICZENIA I AKTYWNO$CI

CWICZENIA I AKTYWNO$Ct

7.6 Marketing
Partyzancki
CWICZENIA I AKTYWNOSCI

I AKTYWNO$CI
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Moduł 1

Wprowadzenie

Czym jest popkultura – szanse dla
przedsiębiorczości młodych!
Młode osoby każdego dnia stykają się z popkulturą (popularną
kulturą). Czy to korzystając ze Spotify, gdzie słucha się
najnowszych utworów ulubionych artystów, czy to w telewizji,
gdzie oglądamy odcinki serialu „Z kamerą u Kardashianów”, czy
na YouTube, gdzie można przejrzeć najpopularniejsze
programy, albo na konsoli XBOX, gdzie tworzy się drużyny,
walczy o przetrwanie.
Popkultura to obecnie dynamiczny, światowy fenomen
oferujący młodym osobom szansę na tworzenie i rozwijanie
biznesu. W tym module omówimy to, czym jest popkultura
oraz jakie można w niej znaleźć szanse na rozwój biznesu dla
młodych.
1. Wprowadzenie Do Popkultury Globalizacja, Technologia
i Okazje, Jak Zacząć

Omawiane Tematy

2. Kluczowe Trendy w Przedsiębiorczości w Popkulturze
Blogging, Platformy Kulturowe, Storytelling, Gry, Esporty,
Muzyka, Taniec, Sztuka i Przedmioty Kolekcjonerskie…
3. Charakterystyka i Kluczowe Trendy Przedsiębiorczości A także
jaka jest twoja pasja? Jak znaleźć inspirację?

Cele Nauczania

• Czym jest popkultura i jakie są możliwości prowadzenia w niej
przedsięwzięć
www.epicopportunites.eu

• Identyfikacja kluczowych trendów dla przedsiębiorczości
w Popkulturze
• Najważniejsze umiejętności przedsiębiorcy.
•

Przejście do “przejmowanie inicjatywy” i początek rozwijania
pomysłów

• Zapoznaj się z Popkulturą
• Odnajdź Swoją Pasję
Ćwiczenia

• Określ, Kto Cię Inspiruje w Popkulturze
• Ćwiczenia o research-u w Popkulturze
• Nagroda Wynikająca z Rozpoczęcia własnego Przedsięwzięcia

Moduł 2

Przejmowanie Inicjatywy
Identyfikacja i analiza pomysłów na biznes w
Popkulturze.
Jednym z najtrudniejszych etapów tworzenia własnego biznesu
jest znalezienie świetnego pomysłu.

Wprowadzenie

Na szczęście dla młodych osób, Popkultura oferuje całe
mnóstwo świetnych możliwości biznesowych, a także grupy
docelowe, które tylko czekają, by je odkryć.
W tym module przeprowadzimy uczestników przez proces
wybierania pomysłu, dzięki czemu odkryją oni nowe produkty
i usługi.
www.epicopportunites.eu

Dobre biznesy powstają dzięki dobrym pomysłom. Po
przejrzeniu modułu, będziesz znał podstawy prowadzenia
biznesu opartego na popkulturze, a także metodę na
przetestowanie pomysłu, i przekonaniu się czy działa!

Moduł 2 (Część 1)
1. Wprowadzenie Do Generowania Pomysłów Na Biznes
Najlepsze porady w Generowaniu pomysłów, 7 Pop Pomysłów
na biznes i studia przypadku.

Omawiane Tematy

2. Techniki Na Generowanie Pomysłów, Wymyślanie Nowych
Pomysłów na Biznes w Popkulturze jak znaleźć odpowiedni
dla nas pomysł na biznes (produkt a usługa, omówienie pasji,
geograficzne możliwości, trendy w przedsiębiorczości
w popkulturze i więcej).
3. Omówienie Możliwości Przedsiębiorczych w Popkulturze
Związanych z Regionami studium przypadku osób które
odniosły sukces ze swoimi biznesami.
• W tej sekcji przeprowadzimy cię przez proces wybierania
pomysłu, który przekształcisz w sprawny, dochodowy biznes.

Cele Nauczania

• Na Zachętę Przedstawimy Wam Przykłady Biznesów w
Popkulturze.
•

Dowiesz Się Jak Projektować Biznes w Popkulturze
z Nastawieniem Na Konkretny Rynek.

• Zapoznaj Się z Onlinowym Biznesem Cosplay Weirdo Ellie.
• Przeczytaj w jaki sposób Weirdo Ellie stworzyła swoje
przedsięwzięcie używając YouTube, Facebooka i wielu innych
portali.
• Lista Possibility & Viability dla pomysłów na Biznes
w Popkulturze
Ćwiczenia

• Zacznij Od Wykorzystania Jednego z Czterech Narzedzi Do
Generowania Pomysłów; Narzędzia Scamper, Narzędzia
Question, Narzędzia Involve, i Narzędzia Mind Map.
• Postaraj się zaprosić kogoś, kto już ma biznes w Kulturze Pop!
• Kolejny Krok w Generowaniu Pomysłów – Sprawdź Jak Inni
Uczestnicy To Zrobili.
• Stwórz Swój Lokalny Punkt Oprowadzania Po Popkulturze.
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Moduł 2 (Część 2)

Omawiane Tematy

4. Opracowanie Biznesu w Popkulturze na Określony Rynek.
Zdefiniuj i analizuj wybrany rynek
5. Tworzenie Biznesu w Popkulturze z Ograniczonym Budżetem.
16 Pomysłów Na Sklepy Działające Tymczasowo, Wynajem
Przestrzeni Biurowej, Księgowość, PR, Prowadzenie
Webinarów…
• Część Modułu 2 w której zapoznasz się z technikami
pomagającymi w generowaniu pomysłów przeznaczonych
zarówno dla scenariuszy z grupami, jak i pojedynczymi
osobami.

Cele Nauczania

• Nauczymy cię jak tworzyć pomysł na biznes pod konkretny
rynek.
• Zapoznasz się również z metodami zakładania biznesu
z ograniczonym budżetem, wykorzystując do tego sieci
wsparcia, zasoby internetowe, podnajmowanie biura oraz
sprzedawanie swoich pomysłów na popkulturę w sieci
i stacjonarnie.
• Określ swoją buyer persona (profil klienta)!
• Sprawdź jaka Jest Twoja Grupa Docelowa

Ćwiczenia

• Stwórz Ankietę Obejmującą Twoich Idealnych i Obecnych
Klientów
• Założenie Swojego Sklepu Działającego Tymczasowo
• Reklamowanie Się Na Yelp
• Pierwsze Kroki Przy Zakładaniu Biznesu z Ograniczonym
Budżetem

Moduł 2 (Część 3)

Omawiane Tematy

6. Testowanie Pomysłów Biznesowych na Małą Skalę:
Testowanie Rynków, Sądy, Prototypy, Tworzenie Wirtualnej
Wystawy...
7. Tworzenie Biznesu w Popkulturze Na Konkretny Rynek
Ewaluacja Pomysłu przez odpowiedź na 11 pytań

Cele Nauczania

Po etapie koncepcyjnym, następnym krokiem jest sprawdzenie
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pomysłu biznesowego w scenariuszu z prawdziwymi klientami.
W Części 3 Modułu 2…
• Nauczysz się, jak ważne jest testowanie biznesu oraz w jaki
sposób ten test przeprowadzić, aby nie wymagało to dużo czasu
i środków.
• Przed rozpoczęciem ostatniego etapu w zakładaniu biznesu
należy przetestować, czy twój pomysł biznesowy jest dość
opłacalny i czy w ogóle jest wart wdrażania.
• Sprawdź Rynek Docelowy Zakładając jedną Stronę
Internetową.
Ćwiczenia

• Na szybko Stwórz Sklep Internetowy
• Lista Pytań Które Musisz Sobie Zadać Przed Następnym
Krokiem.

Moduł 3

Rozwinięcie Swojego Pomysłu:
Jak Stworzyć Plan Biznesowy?
Jako edukatorzy zajmujący się przedsiębiorczością, rozumiemy
że podstawą silnego biznesu jest porządny plan biznesowy.

Wprowadzenie

Wyzwanie tkwi w tym aby podczas nauczania młodych osób
i NEET- ów sprawić, aby temat był ciekawy i wciągający.
W tym module zajmiemy się nowymi i innowacyjnymi
sposobami, w jakie młodzi ludzie mogą przedstawiać swoje
plany biznesowe.
Jeśli chcesz mieć dom, który będzie solidny i mocno
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zbudowany, należy zacząć od fundamentów, posiłkując się
wcześniej przygotowanym planem.
Ta sama zasada obowiązuje przy tworzeniu biznesu.
Moduł EPIC 2, pomagał ci przy tworzeniu pomysłu na biznes,
w Module 3 dowiesz się jak rozbudować biznes na podstawie
tego pomysłu i jak położyć mocne fundamenty pod przyszłe
inwestycje.

Moduł 3 (Część 1)
1. Lista Służąca Do Ustalenia czy pomysł na biznes jest opłacalny.
1. Kluczowe składniki, które tworzą dobry biznes
w popkulturze.
2. Czym Jest Plan Biznesowy, A Także Do Czego Służy.
1. Nowe, Innowacyjne rodzaje planów biznesowych.
Omawiane Tematy

2. Najlepsze Porady, Jak Stworzyć Genialny Plan Biznesowy.
3. Czym są Unikatowe Cechy Produktów? Jak Stworzyć USP/UCP
Dla Twojego Biznesu.
4. Współpraca Dla Osiągnięcia Sukcesu w Biznesie – Dlaczego Nie
Musisz Działać w Pojedynkę!
5. Studia Przypadku – Przyjrzyjmy Się USP Trzech Najlepszych
Biznesów w Popkulturze.
6. Co Umieścić w Planie Biznesowym
• Nauczysz się ustalać, czy pomysł na biznes jest opłacalny.
• Poznasz kluczowe składniki, które tworzą dobry biznes
w popkulturze
• Dowiesz się czym jest plan biznesowy, a także do czego służy
• Odkryjesz nowe rodzaje planów biznesowych.

Cele Nauczania

• Będziesz umiał stworzyć genialny plan biznesowy
• Dowiesz się czym są USP i jak stworzyć swój własny
• Dowiesz się jakie są zalety współpracy
• Zapoznasz się z przykładami biznesów w popkulturze
zakładanych przez młode osoby
•

Dowiesz się co należy umieścić w planie biznesowym
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Ćwiczenia

• Pytania Do Burzy Mózgów i Planu Biznesowego
• Kim Są Twoi Klienci w Popkulturze

Moduł 3 (Część 2)
7. Operacje i Część Prawna.
Omawiane Tematy

8. Znajomość Finansów– Jak obliczać koszty, prognozować
sprzedaż i planować budżet dla swojego nowego biznesu.
9. Finasowanie i udzielanie wsparcia młodym osobom.
• Dowiesz się jakie są prawne wymogi dla prowadzenia biznesu.
• Zapoznasz się z finansami

Cele Nauczania

• Dowiesz się jak przekształcić pomysł na biznes w plan
biznesowy
• Dowiesz się jakie wsparcie jest dostępne na start.
• Ćwiczenie Wieża Spaghetti

Ćwiczenia

• Wideo Skupiające Się Na Współpracy
• Rozwijanie Swojego USP
• Porady biznesowe od 33 postaci z Popkultury
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Moduł 4

Wprowadzenie

Pozyskiwanie Zasobów na Pomysł Biznesowy
Jak Uzyskać Potrzebne Wsparcie
Choć wiele biznesów można otworzyć na ograniczonym
budżecie, to rozpoczęcie działalności bez żadnych środków jest
niemal niemożliwe.
W tym module dowiesz się, jakie fundusze i zasoby są
potrzebne do stworzenia własnego biznesu, a także jak zebrać
takie fundusze.
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Oprócz samych finansów, przyjrzymy się również tematowi WI
(Własności Intelektualnej) i temu, jaki wpływ ma na branżę,
która korzysta z popularnych marek, tematyki i gatunków.
Masz już świetny pomysł na biznes zainspirowany Popkulturą.
Masz pomysł, wizję i plan biznesowy, teraz potrzebujesz tylko
zasobów, aby móc rozwinąć swój biznes – tutaj z pomocą
przychodzi Moduł 4 EPIC.
Od crowdfundingu po WI, poznasz pisane drobnym drukiem
zasady prowadzenia biznesu w Popkulturze.
1. Pozyskiwanie środków na pomysł biznesowy Czego trzeba na
start?
2. Finasowanie twojego pomysłu na biznes Omówienie metody
crowdfundingu i dlaczego ta metoda sprawdza się przy
biznesach inspirowanych Popkulturą?
Omawiane Tematy

3. Inne źródła finasowania oraz Pitching pomysłu na biznes
Inwestorzy, Bootstrapping, Seed Funding...
4. Wprowadzenie do Własności Intelektualnej (Intellectual
Property) Dlaczego Jest To Ważne Przy Prowadzeniu Biznesu
w Popkulturze.
5. Biznes Indywidualny lub Praca w Zespole.
6. Wyznaczanie Drogi Współpraca z Organizacjami
Wspierającymi Biznes i Ekspertami z Twojego Regionu.
• Przeprowadzimy cię przez proces pozyskiwania zasobów na
twój pomysł na biznes.
• Poznasz wszystkie zalety formy finansowania swojego biznesu,
czyli crowdfundingu.
• Zapoznamy cię z innymi dostępnymi formami finansowania,
które nie są crowdfundingiem.

Cele Nauczania

• Przedstawimy ci istotne fakty dotyczące Własności
Intelektualnej.
• Dowiesz się, jakie są różnice między indywidualnym
a zespołowym prowadzeniem biznesu oraz jakie są tego wady
i zalety.
• Przez omówienie przykładów od partnerów projektu, dowiesz
się gdzie szukać wsparcia przy biznesie.
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• Sprawdź, Jakie Posiadasz Przedsiębiorcze Talenty i Cechy.
Ćwiczenia

• Stwórz Platformę Do Crowdfunding-u
• Wypracuj Swój Elevator Pitch
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Moduł 5

Promowanie Swojego Pomysłu:
Promowanie Biznesu w Popkulturze
Za Pomocą Mediów Społecznościowych
Oraz Internetu
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Nie wystarczy posiadanie dobrego pomysłu na biznes i planu.
Aby uczestnicy naszego kursu odnieśli sukces, muszą oni
wyróżniać się na tle konkurencji.
W tym module zapoznamy się z różnicami między sprzedażą
a marketingiem, a także przedstawimy sprawdzone działania
służące do pielęgnowania i rozwijania biznesu.
Wprowadzenie

Na tym etapie masz już dobry pomysł biznesowy, masz również
plan i wiedzę, czego potrzebujesz aby stworzyć swój biznes.
Czas zatem przejść do fajnego etapu – sprzedaży i marketingu,
i do poinformowania świata o twoim nowym produkcie.
W przypadku przedsiębiorczości w Popkulturze można
skorzystać z kilku świetnych taktyk.
W Module 5 zapoznasz się z marketingiem online,
partyzanckim i wirusowym, który pomoże twojemu biznesowi
się rozwijać.

Moduł 5 (Część 1)
1. Wpływ Marketingu na Poziom Sprzedaży.
2. Tworzenie Marki Inspirowanej Popkulturą.
3. Rozwijanie Swojej Marki.
Omawiane Tematy

4. Wiedza o Klientach – Co ich Motywuje?
5. Marketing Online– Jak Można z Niego Korzystać, Aby Dotrzeć
do Docelowego Odbiorcy.
6. Marketing Partyzancki
• Tutaj dowiesz się, jaka jest różnica między sprzedażą
a marketingiem, poznasz również wcześniej sprawdzone
działania pomagające we wzmacnianiu twojego biznesu.

Cele Nauczania

• Zapoznasz się z etapami tworzenia marki w Popkulturze:
znalezienie doskonałej nazwy dla marki, komunikowanie się za
pomocą storytellingu, budowanie zaufania, wiarygodności
i reputacji.
• Kim są twoi klienci. Czyli dlaczego ważne jest badanie rynku,
oraz poznawanie profilu klientów.
• Zaznajomisz się z różnymi kanałami wirtualnego marketingu
oraz dowiesz się, jak dotrzeć do docelowego odbiorcy.
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• Znajomość i zastosowanie niekonwencjonalnej taktyki
w celu promowania swojej marki i produktu.
• Lejek Sprzedaży
• Zrozumieć Czym Jest Marka
• Trzy C
Ćwiczenie

• Cztery P, Pozycjonowanie Marki i Zaufanie Do Marki
• Zrozumienie Czym Są Personas
• Marketing Online i Kanały
• Omówienie Kampanii Partyzanckich

Moduł 3 (Część 2)
7. Kampania za Pomocą Marketingu Wirusowego.
Omawiane Tematy

8. Omówienie Facebooka, Instagrama, Twittera, Marketingu
Emailowego.
9. Masz Produkt do Sprzedania?
5 rzeczy, Które Powinieneś Wiedzieć na Temat Sprzedaży
Online.
• Zrozumiesz jak działa marketing wirusowy oraz jak zachęca on
twoich klientów do dzielenia się informacjami o twojej marce.

Cele Nauczania

• Nauczysz się jak używać platform medialnych do marketingu
online.
• Od czego zacząć ze swoją strategią? Przedstawiamy rady
i wskazówki jak zacząć promować swoją markę.

Ćwiczenia

• Viral Campaigns Exercise

4 Przydatne Linki
Strona Internetowa EPIC
Pakiet Zasobów
Cyfrowych EPIC

www.epicopportunities.eu
Pakiet Zasobów Cyfrowych EPIC podpowie edukatorom
pracującym z młodzieżą i zainteresowanym instytucjom,
jak skutecznie wykorzystać potencjał darmowych narzędzi
cyfrowych i mobilnych, aby ulepszyć efekty programów
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w nieformalnej edukacji młodych osób. W naszym
pakiecie znajdziesz 24 narzędzia o szerokim zastosowaniu,
każde z krótkim i przydatnym opisem zastosowań
pedagogicznych, dzięki któremu trener/wykładowca
będzie w stanie szybko ocenić, które z nich najbardziej mu
się przydadzą i szybko nauczyć się korzystać z niego.
Narzędzia cyfrowe oferowane studentom są darmowe lub
w bardzo niskiej cenie, popularne i powszechnie używane
do rozwijania pasji, promowania przedsięwzięć
i wydarzeń, współpracy, komunikowania informacji, które
są spójne i z jasnym przekazem. Omawiane przez nas
narzędzia świetnie nadają się do rozwijania
przedsiębiorczości.
Pakiet Zasobów Cyfrowych EPIC Pobierz tutaj

Pakiet Zasobów Do
Przedsiębiorczości w
Popkulturze

Ten pakiet ma na celu pomóc nauczycielom odkrywać
stale ewoluujący świat popkultury i zwiększać
świadomość wielu nowych możliwości dla firm
popkulturowych. Ten plik do pobrania obsługuje
moduły EPIC, udostępniając kilka podstawowych
koncepcji i sposoby na wejście w świat
przedsiębiorczości popkulturowej. Zawiera linki do
wielu dostępnych zasobów online, które możesz
śledzić, wprowadzając ten dynamiczny świat do swojej
pracy.
W pakiecie zasobów znajdziesz:

• Przegląd niektórych kluczowych cech popkultury
• Tło do łączenia pracy z młodzieżą i szkolenia w zakresie
przedsiębiorczości
• Przykłady możliwości biznesowych związanych
z popkulturą w niektórych kluczowych sektorach
• Regionalne możliwości i wsparcie biznesowe
• Kilka praktycznych zajęć edukacyjnych
Pakiet Zasobów EPIC Pobierz tutaj
Ten zestaw materiałów do nauki ma sprawić aby większa
liczba młodych osób w trudnej sytuacji życiowej, za
EPIC OPPORTUNITIES for
sprawą wysokiej jakości nauki o przedsiębiorczości,
Youth Framework /Course rozwinęła w sobie umiejętności przedsiębiorcze. Ma ich
to zachęcić do rozwijania, promowania i zarządzania
swoim przedsięwzięciem wykorzystując okazje oferowane
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prze Popkulturę!
MODUŁ 1 Czym Jest Popkultura: Szanse na
przedsiębiorczość młodych.
MODUŁ 2 Przejmowanie Inicjatywy: Identyfikacja i
Analiza Pomysłów Na Biznes w Popkulturze.
MODUŁ 3 Rozwijanie Swojego Pomysłu: Jak Pisać Plan
Biznesowy.
MODUŁ 4 Pozyskiwanie Zasobów Na Pomysł
Biznesowy: Jak Pozyskać Potrzebne Wsparcie
MODUŁ 5 Promowanie Swojego Pomysłu:
Promowanie Swojego Biznesu Za Pomocą Mediów
Społecznościowych Oraz Internetu
Kurs EPIC pobierz tutaj
Wersje w innych językach chorwacki, polski, i włoski

Facebook

@EPICyouthopportunities

5 Przykładowy Plan Treningu EPIC
Dzień

Tabela Zawartości Treningu

Dzień 1

09.00 – 15:00 Moduł 1 Czym Jest Popkultura?

Dzień 2

09.00 – 15.00 Moduł 2 Przejmowanie Inicjatywy (Część 1)

Dzień 3

09.00 – 15.00 Moduł 2 Przejmowanie Inicjatywy (Część 2)
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Dzień 4

09.00 – 15.00 Moduł 2 Przejmowanie Inicjatywy (Część 3)

Dzień 5

09.00 – 15.00 Moduł 3 Rozwijanie Pomysłu Na Biznes (Część 1)

Dzień 6

09.00 – 15.00 Moduł 3 Rozwijanie Pomysłu Na Biznes (Część 2)

Dzień 7

09.00 – 15.00 Moduł 4 Pozyskiwanie Zasobów

Dzień 8

09.00 – 15.00 Moduł 5 Promowanie Biznesu (Część 1)

Dzień 9

09.00 – 15.00 Moduł 5 Promowanie Biznesu (Część 2)

W przypadku nauki zaleca się zachowanie przedziału czasowego z powyższej tabeli. Na
jeden rozdział powinno się przeznaczyć co najmniej 6 godzin, więcej jeśli zajdzie taka
potrzeba. Ponieważ przerabiana jest ogromna ilość materiałów, które są nowe
zarówno dla nauczycieli, jak i uczących się, zaleca się prowadzenie zajęć co tydzień, na
przykład przez jeden dzień w tygodniu.

Partnerzy Projektu

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
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