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Inova Consultancy Enterprise CirclesTM

INOVA CONSULTANCY
KRĘGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCITM
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Czym są Kręgi PrzedsiębiorczościTM?
Przewodnik ma na celu zapoznanie facylitatorów ze specyfiką podejścia Inova Consultancy
do Kręgów PrzedsiębiorczościTM oraz nakreślenie zalecanych form pracy z grupami
pracującymi w ramach projektu ArtENprise.
Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie własnej firmy może być zadaniem wyjątkowo
trudnym. Inova wypracowała zatem unikalny proces mentoringu grupowego,
konsolidującego fachowe doradztwo, uczenie się w działaniu, coaching i mentoring,
wzbogacony dodatkowo o elementy rozwoju zawodowego i narzędzia wspomagające
autorefleksję. W celu wspierania artystów w zwiększaniu ich szans zawodowych oraz
podtrzymywania
postaw
przedsiębiorczych,
ArtENprise
korzystać
będzie
z metodologii Kręgów PrzedsiębiorczościTM. Metoda zakłada pracę facylitatora z około
5 osobami (5 artystami) w formie zajęć grupowych. Program łączy dyskusje grupowe
z możliwością indywidualnego komunikowania problemów, dzielenia się refleksjami,
określania celów i indywidualnego planowania działań. Kręgi PrzedsiębiorczościTM
prowadzone są przez wykwalifikowanych facylitatorów, przeszkolonych bezpośrednio przez
Inova Consultancy.
Kręgi PrzedsiębiorczościTM - cele i metodologia






Kręgi PrzedsiębiorczościTM pozwalają uczestnikom dzielić się problemami, szansami
i wyzwaniami z innymi członkami grupy.
Kręgi PrzedsiębiorczościTM oferują bezpieczne, ale stymulujące środowisko
- sprzyjające powstawaniu i weryfikowaniu pomysłów biznesowych.
Generowanie i dyskutowanie potencjalnych możliwości działania.
Uczestnikom udziela się wsparcia w zrobieniu kolejnego kroku na drodze rozwoju
własnej działalności gospodarczej.
Zachęca się do rozwoju autorefleksji i wiary w siebie.

Uczestniczenie w zajęciach niesie jeszcze inne korzyści:
 Możliwości tworzenia sieci z innymi artystami, znajdującymi się w podobnej sytuacji.
 Możliwości nawiązywania nowych kontaktów i rozbudowania własnych sieci.
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Kręgi PrzedsiębiorczościTM - założenia
Kręgi PrzedsiębiorczościTM są prowadzone przez uczestników i na nich skupione. Koncepcja
Kręgów PrzedsiębiorczościTM oparta jest na procesie uczenia się, pojmowanym jako podróż,
który wymaga, by uczestnik, dzięki otrzymanemu wsparciu, zdał sobie sprawę, że posiada
już pewien zakres wiedzy, który powinien zostać wyeksponowany, oraz że dzielenie się
wiedzą i uczenie się od innych może być bardzo wartościowe.
Działania koncentrują się głównie na zadawaniu pytań (w ramach dyskusji grupowych,
wykonywania ćwiczeń i/lub pytań sterowanych, zadawanych przez innych uczestników),
których rolą jest dzielenie się wiedzą i formułowanie wniosków. Dlatego też, na przykład,
jednym z działań w ramach Kręgów PrzedsiębiorczościTM są sesje, podczas których
- w ramach wyznaczonego czasu - uczestnik opowiada o swoim problemie lub wyzwaniu,
a pozostali członkowie grupy zadają pytania. Celem pytań jest dokonanie odkrycia, próba
pełniejszego wyeksponowania ukrytych kwestii, które można będzie podać dalszej analizie.
Nacisk kładziony jest więc na zadawanie pytań, a nie udzielanie rad. Podobnie – wykonując
ćwiczenia dotyczące własnego rozwoju lub autorefleksji, uczestnicy są zachęcani do
kwestionowania własnych odpowiedzi i wspierania innych członków grupy do zastanawiania
się nad przyczynami udzielenia konkretnej odpowiedzi na pytanie zadane w ćwiczeniu. Takie
działanie wzmacnia proces autorefleksji. Dwa poniższe modele (uczenia się w działaniu,
uczenia się przez doświadczenie Kolba) będą użyteczne w dalszym wyjaśnianiu celów
i sposobów działania Kręgów PrzedsiębiorczościTM.
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Zacznij – zaprezentuj
swoje wyzwanie, problem,
trudność lub zadaj pytanie

Wyraź oczekiwanie, by członkowie
grupy zakwestionowali Twoje
poglądy, rozumienie, postrzeganie,
założenia.

Dostrzegaj proces uczenia się,
formułuj wnioski, zdefiniuj uczenie
się przez doświadczenie

Wgląd? Nowe rozumienie,
pomysły na działanie?

Ponownie omów
wyniki na sesji – co
zadziałało, co nie?
Dlaczego?
Sprawdź je,
podejmując działania
w miejscu pracy.

Il. 1 Uczenie się w działaniu
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Konkretne doświadczenie

Testowanie
w
nowej sytuacji

Obserwacja
i refleksja

Formułowanie pojęć abstrakcyjnych

Il. 2 Model uczenia się przez doświadczenie Kolba (1975)
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Działania facylitatorów
W ramach projektu ArtENprise przeprowadzona zostanie pilotażowa faza Kręgów
PrzedsiębiorczościTM przez partnerów z sześciu krajów partnerskich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wielka Brytania – Inova
Hiszpania – Cámara de Comercio de Granada & Ayuntamiento de Granada
Włochy – Materahub
Węgry – CICC Association
Grecja – Militos Consulting S.A.
Polska – Fundacja ARTeria

W ramach każdego Kręgu PrzedsiębiorczościTM około 5-10 artystów będzie współpracowało
z 2 facylitatorami (w przypadku grupy hiszpańskiej będzie to 5-15 osób, z których
przynajmniej 2 to osoby niepełnosprawne umysłowo lub fizycznie). W każdym z krajów
partnerskich obie grupy odbędą w sumie 3-4 sesje.
W każdym kraju grupy pracować będą pod kierunkiem dwóch facylitatorów, którzy odbyli
szkolenia w Sheffield (marzec 2017) pod kierunkiem facylitatorów z Inowa (UK).
Prace Kręgów PrzedsiębiorczościTM prowadzone są w sposób zapewniający dużą autonomię,
jednak każdy facylitator ma własny styl działania, który może wiązać się z różnym stopniem
zaangażowania w kierowanie grupą. Zakres takiej ingerencji zależy jednak w dużym stopniu
od rozmiaru grupy. W zespołach liczących ponad pięciu członków konieczne jest używanie
większej liczby narzędzi, co pociąga za sobą intensywniejsze działania facylitatora.
W mniejszych grupach stosuje się mniej narzędzi, a więcej czasu poświęca się na wypowiedzi
i analizę problemów indywidualnych. Celem podręcznika jest wspieranie facylitatorów
stosujących obydwa podejścia.
Chcielibyśmy, by proces uczenia się odnosił się do przynajmniej kilku poniższych aspektów:
•
Badanie przyczyn powstawiania konkretnych warunków lub konsekwencji,
analiza decyzji lub działań prowadząca do odkrycia ich wpływu na obecną
sytuację. Czy można było uniknąć problemu? Jakie wnioski należy wyciągnąć na
wypadek powtórzenia się podobnej sytuacji? Czego uczestnicy już nauczyli się
z konkretnej sytuacji?
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Analiza własnego sposobu myślenia prowadzącego do konkretnego
przeświadczenia lub postępowania w określony sposób. Czy decyzja podjęta
została na podstawie prawdziwych założeń? Czy założenia zostały
zweryfikowane?
Uczenie się na błędach jest również możliwe; Argyris (1993) twierdzi, że procesu
uczenia się zachodzi za każdym razem, kiedy odkrywamy lub prostujemy błąd.
Działania facylitatorów powinny być zorientowane na przyszłość + poszukiwanie
rozwiązań. Warto pomagać członkom grupy w przewidywaniu możliwych
skutków. Czy wzięli wszystko pod uwagę wszystkie czynniki? Jaki mają plan
awaryjny? Czy rozważyli wszystkie opcje dostępne w danej sytuacji?
Twoje działania w sposób otwarty skłaniać będą uczestników do przyjęcia
planów działania i osiągania celu, raportowania postępów, redefinicji celów
i analizy wyników.
Powinno je również cechować świadomość dynamiki grupowej i procesów
grupowych, co może czasami wymagać od facylitatora interwencji w celu
ochrony czyjegoś czasu, skierowania rozmowy na właściwe tory, kiedy proces
kwestionowania postaw okazuje się bolesny, w przypadku gdy któryś z członków
grup będzie nadużywał własnego wpływu lub zachowywał się w sposób
utrudniający lub zakłócający proces uczenia się grupy.
Uczestnicy mogą dążyć do eksperymentowania z różnymi typami zachowań (za
zgodą i przy wsparciu innych członków grupy) w celu uzyskania informacji
zwrotnej. Możliwe jest podjęcie próby zachowań bardziej asertywnych
i proponowanie większej liczby sugestii lub rozwijanie pewności siebie poprzez
celowe niezgadzanie się z innymi uczestnikami.
Zachęcaj członków grupy do kreatywności, wychodzenia poza strefę komfortu
i maksymalizowania szans.
Kontrakt: zawarcie umowy z członkami grupy dotyczącej obowiązujących zadań
i odpowiedzialności, w celu a) stworzenia najlepszych warunków dla twoich
działań wspierających b) zapewnienia uczestnikom maksymalnego wykorzystania
pracy w grupie i stworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Należy często
odwoływać się do umowy, a przed każdą sesją należy przypominać sobie
o zasadach współpracy.

Po każdej sesji uczestnicy wypełniają arkusz ewaluacyjny, a facylitatorzy uzupełniają własne
notatki robocze, formułowane z własnej perspektywy. Po zakończeniu każdej sesji facylitator
zbierze wszystkie arkusze ewaluacyjne. Po ostatniej sesji uczestnicy wypełniają odpowiedni
formularz końcowy.
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Facylitator sporządza następnie raport narodowy w języku angielskim, podsumowujący treść
indywidualnych formularzy ewaluacyjnych, formularze końcowe oraz własne
notatki/doświadczenia. Raport narodowy powinien zawierać najciekawsze cytaty
z wypowiedzi uczestników (z sesji lub formularzy ewaluacyjnych) oraz, tam, gdzie to
możliwe, pliki audio/fotografie z warsztatów. Należy w nim również zawrzeć wszystkie,
podpisane listy obecności. Raport w języku angielskim (o rozmiarze około 10 stron A4)
należy przesłać do leadera ds. wyników, tj. Inova.
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Umowa przystąpienia do programu Kręgi PrzedsiębiorczościTM

Nasze zobowiązania
Zobowiązujemy się do:
 Przyjęcia Cię do Kręgów przedsiębiorczości™,
 Monitorowania działań Twojego kręgu i upewnienia się, że bierzesz udział w przynajmniej
3 spotkaniach w ciągu 3-4 miesięcy,
 Zapewnienia Ci wsparcia podczas programu ArtENprise.
Twoje zobowiązania
Zobowiązujesz się:
 Uczęszczać na wszystkie spotkania Kręgi PrzedsiębiorczościTM i aktywnie w nich uczestniczyć
(minimalna liczba spotkań to 3, o większej liczbie spotkań zadecydować mogą uczestnicy
wspólnie w ramach zespołu)
 Powiadomić Fundację ARTeria oraz swojego mentora, w przypadku gdy nie będziesz
mógł/mogła wziąć udziału w spotkaniu (co najmniej 2 dni wcześniej)
 Wypełniać i oddawać wszelką konieczną dokumentację: formularze ewaluacyjne po każdej
sesji
Zalecenia dla facylitatorów: dodanie następującego fragmentu: "Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu
finansowanym przez UE o wartości 200 euro, proszeni są więc o poważne potraktowanie programu.
W przypadku braku obecności na wszystkich spotkaniach i braku zaangażowania, Fundacja ARTeria zażąda
opłaty administracyjnej w wysokości 100 euro”.

Poufność:
Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych poufnych informacji, do których uzyskam dostęp podczas prac
w Kręgach przedsiębiorczości bez uprzedniej zgody Fundacji ARTeria i zaangażowanych uczestników.
Prawa autorskie
Metodologia, materiały, wizerunki i działania w ramach Kręgów PrzedsiębiorczościTM stanowią
własność intelektualną Inova Consultancy Ltd i chronione są prawem Wielkiej Brytanii oraz prawem
międzynarodowym. Ich nieautoryzowane powielanie jest karalne. Nie zezwala się na
reprodukowanie, publikowanie i dystrybucję materiałów i działań bez pisemnej zgody Inova
Consultancy Ltd.
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Prosimy pamiętać, że nieprzestrzeganie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy traktowane
będzie poważnie i może stanowić dla Inova jako podstawę do wykluczenia Cię z programu.
Inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................
Podpis: ..........................................................................................................................................................
Dnia: .............................................................................................................................................................
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących umowy, prosimy o kontakt z Wenancjuszem Ochmannem,
nr tel.: 501421253 lub email: biuro@fundacja-arteria.org.
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Treść spotkań – zarys

PRZEBIEG SESJI - ZARYS
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Treść
Poniższe uwagi stanowią zalecenia co do możliwego przebiegu każdej sesji. Należy
podkreślić, że facylitatorzy nie są zobowiązani do wykorzystywania narzędzi
zaprezentowanych w podręczniku. Facylitator dokonuje wyboru narzędzi z uwzględnieniem
potrzeb szkoleniowych uczestników i możliwości czasowych.
Proponowane narzędzia/ Ćwiczenia
Treść sesji
SESJA 1















Zawarcie umowy wstępnej
Przedstawienie się uczestników
Kręgi PrzedsiębiorczościTM oraz
facylitatora.
Wprowadzenie do zasad uczenia
się przez działanie
Czynności administracyjne oraz
rozdanie materiałów – podpisy na
liście obecności, sprawdzenie
podpisanych umów, przekazanie
Pakietu uczestnika
Wypełnienie wstępnego
formularza umiejętności
Metoda operowania przykładami,
rozróżnienie pomiędzy udzielaniem
rad, używaniem pytań,
przekształcaniem pytań
w twierdzenia, zarysowanie
sposobu pracy
Przyjęcie podstawowych zasad
Analiza problemów
Wyznaczanie celów i planowanie
działań
Podsumowanie działań i procesu
uczenia się
Formularze ewaluacyjne







Narzędzie 1 – Myśleć inaczej
Narzędzie 2 – Stara kobieta/Młoda
kobieta
Narzędzie 3 – Mapa myśli
i generowanie idei
Narzędzie 4 Koło umiejętności
Narzędzie 5 – Karta celów
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Upewnienie się, że uzgodniono szczegóły
kolejnego spotkania, data, godzina,
miejsce (spotkania mogą być zaplanowane
wcześniej)
SESJA 2









Przypomnienie warunków umowy,
ponowne zaakceptowanie zasad
pracy
Analiza postępów: omawiania
sukcesów i trudności
Formułowanie nowych wyzwań
i szans
Analiza problemów
Wyznaczanie celów i planowanie
działań
Podsumowanie działań i procesu
uczenia się
Formularze ewaluacyjne







Narzędzie 6 – Metafory
Narzędzie 7 - Recepta na sukces
i jego oznaki
Narzędzie 8 – Motywatory do
rozpoczęcia działalności
Narzędzie 9 – Innowacje i tworzenie
niszy rynkowej
Narzędzie 10 – Teoria przepływu

Upewnienie się, że uzgodniono szczegóły
kolejnego spotkania, data, godzina,
miejsce (spotkania mogą być zaplanowane
wcześniej)
SESJA 3







Przypomnienie warunków umowy,
ponowne zaakceptowanie zasad
pracy
Analiza postępów: omawiania
sukcesów i trudności
Formułowanie nowych wyzwań
i szans
Analiza problemów
Wyznaczanie celów i planowanie






Narzędzie 11 – Krótki Quiz
Tool 12 – Balon
Narzędzie 13 – Mój fantastyczny
biznes
Narzędzie 14 – Żelki
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działań
Podsumowanie działań i procesu
uczenia się
Wypełnienie końcowego
formularza umiejętności przedyskutowanie wyników.
(jedynie w przypadku ostatniego
spotkania)
Wypełnienie formularza
końcowego (ewaluacja) (jedynie w
przypadku ostatniego spotkania)
Wymiana danych kontaktowych,
uzgodnienie wszelkich dalszych
nieformalnych działań sieciowych
(jedynie w przypadku ostatniego
spotkania)

Upewnienie się, że uzgodniono szczegóły
kolejnego spotkania, data, godzina,
miejsce (spotkania mogą być zaplanowane
wcześniej) (z wyjątkiem ostatniego
spotkania)
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SESJA 4 (opcjonalna)














Przypomnienie warunków umowy,
ponowne zaakceptowanie zasad
pracy
Analiza postępów: omawiania
sukcesów i trudności
Formułowanie nowych wyzwań
i szans
Analiza problemów
Wyznaczanie celów i planowanie
działań
Podsumowanie działań i procesu
uczenia się
Strategie podtrzymywania trwałości
efektów
Wypełnienie końcowego formularza
umiejętności (przedyskutowanie
wyników)
Formularze ewaluacyjne
Wypełnienie formularza końcowego
(ewaluacja)
Wymiana danych kontaktowych,
uzgodnienie wszelkich dalszych
nieformalnych działań sieciowych





Narzędzie 10 – Teoria przepływu
Narzędzie 9 –Innowacje
Narzędzie 8 –Teoria motywacji
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Proces wspierania
Zawarcie umowy
Block (1981) sugeruje, że kontrakt z klientem jest kontraktem społecznym, zawieranym
w celu zapewnienia konsultantowi lub facylitatorowi siły, odpowiadającej sile klienta.
Kontrakt potwierdza wyraźną zgodę w kwestii wzajemnych oczekiwań każdej ze stron oraz
uszczegóławia sposoby współpracy. Zadaniem facylitatora jest zawarcie nieformalnego
kontraktu z uczestnikami i wypracowanie sposobów współpracy. Należy wyjaśnić koncepcję
uczenia się przez działanie oraz ideę Kręgów PrzedsiębiorczościTM.
Każde nowe Kręgi PrzedsiębiorczościTM rozpoczynać się będą elementami kontraktu, które
zostaną opisane poniżej.
Omówienie kontraktu wstępnego
Właściwie zaplanowana faza kontraktowa, rozpoczynająca pierwsze spotkanie powinna
zawierać następujące etapy:
1. Twoja autoprezentacja jako facylitatora.
2. Zachęcenie uczestników do przedstawienia się sobie nawzajem.
Krok 1: Twoja autoprezentacja jako facylitatora
Krok ten najprawdopodobniej obejmuje:
 Podanie własnego imienia i nazwiska
 Przedstawienie własnej drogi życiowej - co doprowadziło cię do miejsca, w którym
obecnie się znajdujesz?
 Obszary Twojej aktywności zawodowej, ścieżka kariery
 Istotne kwalifikacje, kompetencje do pracy w charakterze facylitatora
 Preferowane metody pracy, wartości, które szczególnie cenisz, np. otwartość,
uczciwość, postawa dzielenia się
 Wyjaśnienie twojej roli, raczej eksperta procesu niż specjalisty technicznego
 Rozdaj uczestnikom pakiet materiałów. Upewnij się, że wszyscy podpisali listę
obecności oraz umowę
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Krok 2: Zachęcenie uczestników do przedstawienia się sobie nawzajem
Na wstępnym etapie – krótkie. Warto zaproponować uczestnikom format takiej wypowiedzi
i ustalić ramy czasowe, np. 2 minuty na osobę.
Zapisz na tablicy kolejne punkty wypowiedzi i poproś uczestników o zwięzłe odniesienie się
do nich w swojej autoprezentacji:
 Imię
 Ogólne informacje (tylko te, którymi uczestnik chce się podzielić: poprzednia
praca, zainteresowania itp.)
 Działalność gospodarcza
 Trzy aktualne, najważniejsze wyzwania związane z prowadzeniem biznesu
 Oczekiwane efekty uczestniczenia w sesjach Kręgów przedsiębiorczości
Warto również upewnić się co do wcześniejszego udziału uczestników w działaniach
z zakresu uczenia się przez działanie, coachingu lub mentoringu i wprowadzić koncepcję
rozwijania własnej samoświadomości i autodiagnozy jako istotnych elementów Kręgów
PrzedsiębiorczościTM
Krok 3: Wprowadzenie dotyczące Kręgów PrzedsiębiorczościTM
Wyjaśnij sposób funkcjonowania Kręgów PrzedsiębiorczościTM poinformuj o ich znaczeniu
jako przestrzeni, w której uczestnicy mogą wykonywać ćwiczenia, dyskutować oraz
zaprezentować własne problemy, trudności i szanse w czasie specjalnie wyznaczonym do
tego celu. Pytania zadawane przez innych pozwalają uczestnikowi lepiej zrozumieć własną
sytuację, celem pytań jest pomoc w zrobieniu kroku naprzód dzięki podjęciu planowych
działań.
Metoda ta jest wyjątkowo efektywna dzięki centralnej pozycji uczącego się:
•
ma miejsce w czasie rzeczywistym, skupia się na realnych, aktualnych kwestiach,
ważnych dla uczestnika
•
łączy wszelką wiedzę teoretyczną z rzeczywistym doświadczeniem
•
dotyczy działania i wdrażania
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Zalety uczenia się poprzez działanie:
•
umożliwia zdobycie lepszego wglądu we własną sytuację, pomaga wygenerować
więcej opcji i rozwiązań
•
bada założenia na których tworzysz własne plany
•
pozwala na sprawdzenie realności planów, idei i rozwiązań: czy są one właściwe,
całościowe i odpowiadają twojej obecnej sytuacji?
•
dzięki zaangażowaniu innych w analizę problemów, uczestnicy mają szansę
dostrzec elementy do tej pory nie zauważane. Pomaga zidentyfikować martwe
punkty. Inni uczestnicy mogą pomóc w dostrzeżeniu potencjalnych konsekwencji
lub efektów, mogą pomóc w wygenerowaniu bardziej innowacyjnych
i kreatywnych pomysłów i znaleźć nowe sposoby podejścia do konkretnych
sytuacji;
•
oferuje szansę konstruktywnego zakwestionowania własnych pomysłów oraz
rozwinięcia ich w sposób zwiększający do maksimum szanse powodzenia.
Krok 4: Ustalenie sposobów pracy; podanie modelu przebiegu każdego spotkania
Ogólny proces odbywania spotkań w ramach Kręgów PrzedsiębiorczościTM wygląda
następująco – każde spotkanie posiada przeszkolonego facylitatora, który pomaga
kształtować przebieg. Spotkanie trwa 3-4 godziny. Każda osoba korzysta z wyznaczonego
czasu by przeanalizować problem, przed którym staje lub zrealizować ćwiczenie zgodnie ze
wskazaniami facylitatora.
Facylitator pomaga uczestnikom wypracować plan działania i przyjąć cele prowadzące do
zrobienia kroku naprzód, sprawdzenia nowych pomysłów i zastosowania rozwiązań.
Problemy są następnie ponownie dyskutowane na kolejnym spotkaniu.
Uczestnicy Kręgów PrzedsiębiorczościTM mogą pomóc swoim kolegom oceniać ich działania
i wspierać ich w wychodzeniu ze strefy komfortu. Na każdej kolejnej sesji uczestnicy
składają relację ze swoich osiągnięć, trudności i sukcesów.
Zawsze przypominaj uczestnikom, że uczenie się polega na stawianiu czoła trudnościom.
Uczestnicy mogą nie osiągnąć wszystkiego, co założyli, zachęca się ich jednak do
analizowania i uczenia się poprzez napotykane trudności oraz do poszukiwania sposobów na
zrobienie kroku naprzód lub odnalezienia nowych dróg działania.
Możesz zapoznać uczestników ze schematem uczenia się poprzez działanie (powyżej) lub
narysować własny na tablicy.
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Krok 5: Komunikowanie oczekiwań dotyczących ewaluacji
Udział w programie ArtENprise wymaga od uczestników udziału w ewaluacji. Pakiet
facylitatora zawiera cały szereg materiałów do wykorzystania w procesie ewaluacji (sekcja
ewaluacji).
Pod koniec każdego spotkania uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia i zwrotu formularzy
ewaluacyjnych. Zaleca się, żeby miało to miejsce na końcu zajęć. W przypadku gdy
formularze są zabierane do domu występują problemy z ich zwrotem. Należy przeznaczyć
odpowiednią ilość czasu pod koniec każdego spotkania na wypełnienie formularza.
Krok 6: Komunikowanie wymagań związanych z procedurami administracyjnymi: podpisanie
kontraktu i wypełnianie listy obecności
Na pierwszym spotkaniu należy przeprowadzić następujące czynności administracyjne:
 Przekaż każdemu uczestnikowi 2 egzemplarze umowy (rozdział Wprowadzenie w
Pakiecie uczestnika). Poproś o podpisanie i oznaczenie datą obu kopii. Uczestnik
pozostawia sobie jeden egzemplarz, drugi zabiera facylitator.
 Na początku każdego spotkania uczestnicy proszeni są o podpisanie listy obecności.
Lista jest ważnym dokumentem, stanowiącym dla sponsorów dowód na
przeprowadzanie zajęć. Należy ją zachować, a zeskanowane kopie przesłać do Inova
razem z raportem narodowym. Jeśli to możliwe, prosimy o wykonanie zdjęć z zajęć,
jeżeli uczestnicy wyrażą na nie zgodę.
Krok 7: Dowiedz się, jakie oczekiwania mają członkowie grupy wobec ciebie jako facylitatora.
Sposób realizacji zależy od stylu pracy facylitatora, warto jednak uwzględnić następujące
elementy:
•
Jaki poziom wyzwań uczestnicy są gotowi zaakceptować?
•
Jakie mają oni doświadczenie z samoorganizacji pracy w grupie i czego oczekują
od facylitatora w zakresie sposobów interwencji w działania zespołu?
•
Jaka będzie Twoja rola w zakresie kontrolowania i przydzielania czasu na
realizację zadań?
•
Czy na podstawie twojej obserwacji zachowań uczestnicy wymagają grupowej lub
indywidualnej informacji zwrotnej?
•
Czy uczestnicy posiadają jakieś szczególne wymagania lub wrażliwe kwestie?
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Krok 8: Komunikowanie i egzekwowanie wymagań związanych z aktywnym udziałem,
zachowaniem i sposobem prowadzenia spotkań
Warto często podkreślać wymagania dotyczące zachowania poufności:
•
•
•

•

•

Czego oczekujesz w zakresie otwartości i uczciwości?
Jaki jest zakładany przez Ciebie poziom świadomości, do którego dążyć mają
uczestnicy?
Jakie masz oczekiwania w stosunku do uczestników w zakresie komunikowania
tego, co uważają za użyteczne lub niepożądane w działaniach grupowych
i w zakresie zwracania się o pomoc?
Wyjaśnij wymagania dotyczące obecności na spotkaniach, konsekwencje
nieobecności, punktualności, komunikowania sobie i innym problemów,
powiadamiania się nawzajem w sytuacjach nagłych.
Wyjaśnij swoje oczekiwania dotyczące pracy pomiędzy sesjami: rejestrowania
postępów, refleksji, przygotowań do następnego spotkania itp.
Krok 9: Wypracowanie podstawowych zasad

Wypracowanie podstawowych zasad dla każdego Kręgu PrzedsiębiorczościTM stanowi
podstawowy warunek rozpoczęcia pracy w sposób zgodny z założeniami metodologii.
Zagadnienia, które można przedyskutować w ramach wypracowywania zasad
podstawowych obejmują:
•
zasady poufności i przestrzegania praw do własności intelektualnej innych osób;
•
regularne uczestnictwo i zaangażowanie;
•
wykorzystywanie czasu;
•
zadawanie pytań oraz poziomy stawianych wyzwań;
•
udzielanie informacji zwrotnej;
•
szacunek;
•
styl komunikacji;
•
różne rodzaje 'pomocy' w ramach grupy – preferowane formy
•
Co pomaga?
•
Co utrudnia?
•
Możesz mieć indywidualne podejście do procesu wypracowywania zasad. Zachęcamy do
wykorzystania własnych pomysłów. Poniżej przedstawiamy dwie metody wypracowywania
zasad podstawowych. Zapytaj uczestników, czy chcieliby dodać dodatkowe zasady.
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Metoda 1: Zapisz i wywieś listę zagadnień/pytań zatytułowaną ‘Zasady podstawowe’
Zainicjuj krótką dyskusję na temat każdego z nich i poproś uczestników o refleksje na temat
każdego punktu. Dopisz dodatkowe elementy, upewniając się za każdym razem, czy wszyscy
uczestnicy zgadzają się na ustalenia. Obserwuj dokładnie, jaki jest oddźwięk wśród
wszystkich uczestników, reaguj na zauważone sygnały niewerbalne (język ciała) sugerujące
ukrywaną niezgodę. Potwierdź ogólną zgodę. Plansza z zapisanymi zasadami może zostać
przyniesiona na następne zajęcia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poufność i szacunek dla cudzej własności intelektualnej
Regularne uczestnictwo i zaangażowanie
Wykorzystywanie czasu
Zadawanie pytań i poziomy stawianych wyzwań
Udzielanie informacji zwrotnej
Szacunek
Styl komunikacji
Co pomaga?
Co utrudnia?

Metoda 2: Zapisz na planszy pytania oznaczone nagłówkiem Zasady podstawowe
Co jesteśmy gotowi zrobić żeby nasza współpraca dobrze się układała?
Zainicjuj krótką dyskusję na ten temat. Poproś uczestników o podzielenie się refleksjami na
temat proponowanych zagadnień, zwracaj uwagę na pojawiające się wątki, odnotuj
konsensus. Zapisuj ustalenia, upewniając się stale, że wszyscy zgadzają się z przyjętymi
zasadami. Obserwuj dokładnie, jaki jest oddźwięk wśród wszystkich uczestników, reaguj na
zauważone sygnały niewerbalne (język ciała) sugerujące ukrywaną niezgodę. Potwierdź
ogólną zgodę. Zweryfikuj, czy wszystkie zagadnienia zostały poruszone, posługując się listą
z podręcznika. Wprowadzaj nowe zagadnienia, jeśli zostały pominięte.
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Zestaw przyjętych zasad podstawowych Kręgów PrzedsiębiorczościTM może wyglądać
następująco:
ZASADY PODSTAWOWE (PRZYKŁAD)













Jesteśmy przygotowani na każde pytanie i kwestionowanie wartości
Bądź otwarty i szczery wobec innych, stawiaj czoła rzeczywistości, nie prześlizguj się
po problemach
Bądź szczery, jeżeli nie czujesz się dobrze stając przed pewnym poziomem wyzwań.
Podejmiemy odpowiedzialność i będziemy pracować pomiędzy sesjami
Będziemy otwarci na nowe idee, krytykę; będziemy komunikować co się sprawdza,
a co nie
Zbudujemy wzajemne zaufanie, umożliwiające powstawanie i wymianę twórczych
pomysłów pomiędzy członkami grupy
Szanuj pomysły innych, nie przywłaszczaj ich sobie, pytaj o pozwolenie jeśli pojawia
się możliwość partnerskiego rozwijania pomysłów
Chrońcie reputację innych i promujcie się wzajemnie
Bądźcie sobą, bądź autentyczni
Jeśli nie będziemy w stanie uczestniczyć w sesji z powodu choroby powiadomimy
telefonicznie [organizatora] i jak najszybciej przekaż
wiadomość
facylitatorowi/grupie
Specjalna prośba od [uczestnika X]: X jest osobą mało asertywną i chciałby być
proszony o szerszą wypowiedź. Jeśli X nie jest wystarczająco asertywny prosi
o informację zwrotną

Na końcu pierwszej sesji, przepisz uzgodnione zasady i prześlij mailem do każdego członka
grupy, a kopię zasad dołącz do raportu końcowego. Wydrukuj kopię zasad i umieść
w folderze w celu odwoływania się do nich podczas kolejnych zajęć. Jeżeli zajdzie taka
potrzeba zasady mogą zostać uaktualnione w trakcie każdej sesji.
Upewnij się, że uczestnicy nie mają nic przeciwko podawaniu swoich adresów e-mail innym.
Zwykle nie stanowi to problemu. Możesz zaproponować inny sposób komunikacji pomiędzy
sesjami, np. media społecznościowe.
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Krok 10: Wprowadzenie do metody uczenia się przez działanie i sposobów pracy
W metodzie Kręgów PrzedsiębiorczościTM nacisk kładziony jest na zadawanie pytań, a nie na
udzielanie rad. W tym podręczniku znajdują się wskazówki i porady, które mają pomóc wam
we właściwym wspieraniu się wzajemnie podczas pracy w grupie.
Kręgi PrzedsiębiorczościTM są prowadzone przez uczestników, lub innymi słowy, przez
"prezentera." "Prezenter" to osoba mówiąca o swojej sytuacji w trakcie wyznaczonego do
tego czasu. Prezenter powinien wyrażać swoje potrzeby i sygnalizować, jeśli wypowiedzi
innych wydają mu się zbyt bezpośrednie lub mało pomocne.
Prezenter może prosić innych uczestników o wypowiedzi, jeżeli uzna, że zachodzi taka
potrzeba.
"Udzielanie rad" może być bezużyteczne, kiedy narzuca prezenterowi określony sposób
myślenia lub działania. Zadawanie pytań pozostawia inicjatywę po stronie prezentera
i wspiera go w poszukiwaniu własnych rozwiązań. Unikaj zdań, zaczynających się od:
"Czy myślałeś, żeby...?"
"Czy próbowałeś...?"
 "Mógłbyś spróbować…..’
Czasami wypowiedzi osoby pytającej mogą koncentrować się na jej własnych
doświadczeniach, zamiast na prezenterze. Na przykład:
"Kiedy byłem kierownikiem restauracji..."
 "Kiedy pracowałem jako menadżer, zawsze ..."
Udzielanie tego typu rad zabiera czas prezentera i może wpływać negatywnie na proces
uczenia się, odbierając mu możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Zawsze unikaj
komentarzy typu:
" Gdybym był na twoim miejscu..."
Tego typu porady mogą być użyteczne jedynie, kiedy prezenter wprost o nie poprosi – np.
w przypadku poszukiwania kontaktów.
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 "Szukam pośrednika rekrutacyjnego w mojej okolicy.
Czy ktoś z was może kogoś polecić?"

Tego typu pytanie jest akceptowalne, może zaoszczędzić prezenterowi poszukiwań. Twoją
rolą jest jednak zrobienie tutaj pewnych zastrzeżeń. Prezenter będzie musiał sam przekonać
się o kompetencjach polecanej osoby, prosząc o udokumentowanie kwalifikacji i referencje.
Kręgi PrzedsiębiorczościTM nie są miejscem do udzielania porad zawodowych. Czasami
jednak doświadczenia innych osób mogą przyczynić się do szybszego znalezienia
rozwiązania.
Krok 11: Kończenie sesji
Pod koniec spotkania upewnij się, czego nauczyli się członkowie grupy. Czego dowiedzieli się
o sobie, problemach lub sytuacji? Czy nauczyli się czegoś od innych? Które pytania były
najwartościowsze? Jaki odniosły skutek? Taka procedura pozwala uczestnikom zastanowić
się nad efektami sesji jeszcze przed wypełnieniem formularza ewaluacji. Należy stosować ją
na końcu każdej sesji. Ostatnim elementem każdej sesji jest wypełnianie formularza
ewaluacyjnego (Patrz: Pakiet ewaluacyjny).
Kończenie spotkań
•
•

•

•
•
•

Poproś uczestników o podsumowanie ich działań i komentarz na temat
wszystkiego czego się nauczyli w trakcie sesji.
Wyjaśnij na czym będzie polegał proponowany przez Ciebie proces wzajemnej
oceny swoich działań. Możesz na przykład poprosić uczestników, by przyjęli
osobę siedzącą po ich lewej stronie jako "osobistego motywatora". Osoba taka
ponagla uczestnika do działania, pyta o postępy i w sposób nieformalny stara się
dowiadywać się o postępach w okresie pomiędzy sesjami. Praktyka taka może
pomóc zbudować silniejsze relacje wewnątrz grupy.
Poinformuj uczestników o platformie ArtENprise, oferującej dodatkowe
możliwości edukacyjne. Zadaj uczestnikom zadanie do wykonania do następnej
sesji.
Upewnij się, że każdy zapisał datę i miejsce kolejnego spotkania.
Potwierdź wszelkie działania własne – np. przesłanie listy zasad podstawowych,
zgodnie z ustaleniami.
Zamknij sesję prosząc uczestników o wypełnienie arkusza ewaluacyjnego.
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Zakończenie ostatniego spotkania
•
•

Poproś uczestników o podsumowanie ich działań i komentarz na temat
wszystkiego czego się nauczyli w trakcie sesji.
Poproś uczestników o przyznanie sobie punktów na formularzu umiejętności
miękkich i prześledzenia zmian, które nastąpiły od pierwszej sesji. Wyniki mogą
wyglądać podobnie:

Participants - Self Assessment
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

automotywacja
umiejętności sieciowe
efektywność
zdolności komunikacyjne
wiedza
pewność siebie
asertywność
zdolności przywódcze
umiejętność rozwiązywania problemów
wrażliwość na innych
entuzjazm
zarządzanie stresem

Self Motivation
Networking Skills
Efficiency
Communication Skills
Knowledge of how to…
Negotiation Skills
Confidence
Assertiveness
Leadership Skills
Problem Solving Skills
Sensititivy to others
Enthusiasm
Management of stress
Presentation skills
Sense of humour
Building new relationships
Time management
Goal Setting
Completing Actions
Understanding my values
Planning my action steps
Knowing clearly what I want…

At the start of Enterprise Circles
At the end of Enterprise Circles
umiejętności prezentacji
poczucie humoru
tworzenie nowych relacji
zarządzanie czasem
wyznaczanie celów
kończenie działań
rozumienie własnych wartości
planowanie działań
wiedza nt. tego czego chcę

Facylitatorzy powinni opracować taki wykres po ostatniej sesji. Wykres stanowi element
raportu, może jednak być przesłany uczestnikom jako forma podsumowania pracy w ramach
Kręgów PrzedsiębiorczościTM, ponieważ stanowi atrakcyjną wizualizację procesu uczenia się.
•
•
•

Zamknij sesję prosząc uczestników o wypełnienie arkusza ewaluacyjnego oraz
formularza końcowego.
Potwierdź wszelkie uzgodnienia dotyczące kontynuowania współpracy lub
nieformalnego sieciowania poza grupą.
Przedyskutuj plany zapewnienia trwałości efektów przyjętych przez uczestników
grupy.
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Szczegółowa prezentacja procesu
działania Kół przedsiębiorczości.

SZCZEGÓŁOWY ZARYS PRZEBIEGU PRAC
KRĘGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCITM
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU SPOTKAŃ
Pierwsze spotkanie stoi pod znakiem zawierania umowy wstępnej, jednak kolejne sesje mają
podobny plan.

Etap wstępny

Opisz bieżący
probelm

Analiza problemu

Wypracowanie opcji

Podsumowanie
działań i uczenie się

Poniżej znajdują się informacje dotyczące każdego etapu pracy:
Krok 1: Etap wstępny
Na etapie wstępnym dowiadujesz się jak czują się uczestnicy, nad czym pracują, przed jakimi
wyzwaniami stają, jakie zrobili postępy, jakie zmiany miały miejsce. Warto ustalić format
wypowiedzi.
Możesz zapisać na planszy poniższe punkty, które stworzą strukturę wypowiedzi.
•
•
•
•

Jak się czujesz?
Co się ostatnio wydarzyło?
Jakie podjąłeś działania?
Jakich dokonałeś/aś postępów?
Krok 2: Opisz bieżące problemy

Każdy z uczestników ma czas wyznaczony na omówienie aktualnych problemów. Przyznaj
każdemu uczestnikowi równą ilość czasu, pozostawiając sobie możliwość podsumowania
i ewaluacji na koniec sesji. Ustal porządek wypowiedzi (np. każdy mówi przez 10-15 minut).
Następnie "prezenter" (osoba przedstawiająca swój problem) mówi na temat, który chce
przedyskutować. Jego wypowiedź powinna zawierać taką liczbę informacji, która pozwoli
członkom grupy zrozumieć sytuację "prezentera". Przed rozpoczęciem tego etapu można
zarządzić czas na przemyślenie tego, o czym będzie chciało się powiedzieć.

© Inova Consultancy – All Rights Reserved
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

31

Materiały, których można użyć zawierają arkusz "Moja trudność lub problem, o którym
chciałbym porozmawiać to ..." (patrz Pakiet ewaluacyjny).
Następnie członkowie Kręgów PrzedsiębiorczościTM zadają prezenterowi pytania. Na tym
etapie pytający prawdopodobnie zadadzą pytania o charakterze informacyjnym, mające
pomóc im w zorientowaniu się w sytuacji. Dwie rundy wypowiedzi (przedstawienie się
i omawianie konkretnych problemów) mogą zająć zbyt wiele czasu, dlatego najlepiej jest
połączyć oba elementy. Takie rozwiązanie zależy od liczby osób, możliwości czasowych,
rozmowności uczestników i złożoności zagadnień. Jeżeli wybierzesz taki format, dopisz nowe
pytania, które nadadzą strukturę wypowiedziom. Na tym etapie pozwalasz prezenterowi
zdefiniować i opisać problem.
•
•

Co jest obecnie twoim priorytetem/wyzwaniem?
W czym potrzebujesz pomocy?

Uczestnicy mogą mieć trudności z określeniem kwestii, nad którą należy aktualnie pracować.
Pytania, które mogą to ułatwić, to między innymi:
•
•
•
•
•
•

Co jest problemem?
Co sprawia, że jest to problem?
Kto jest "właścicielem" problemu/trudności?
Jak ważny to problem w skali od 1-10?
Ile masz energii na jego rozwiązanie, w skali od 1-10?
Czy martwi cię liczba problemów, jeśli tak, od czego najlepiej będzie zacząć?

Niektóre problemy są tak złożone, że potrzeba sformułowania szeregu celów prowadzących
do ich rozwiązania – bądź elastyczny i utrzymuj właściwy tor dyskusji. Zwracaj dodatkowo
uwagę na próby przeskakiwania z jednego problemu na inny, co może świadczyć
o dodatkowych kwestiach potrzebujących rozwiązania, takich jak pewność siebie,
samoorganizacja, obawa przed porażką, zwlekanie z podjęciem wiążącej decyzji.
Oceń samodzielnie, który z problemów należy wyeksponować w celu zmaksymalizowania
procesu uczenia się. Warto również, abyś zastanowił się dlaczego na etapie wstępnym
pewne działania są efektywne, a inne nie.
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Krok 3: Analiza problemów
W tym momencie uczestnicy powinni mieść wiedzę na temat sytuacji prezentera i być
w stanie zgłębić problem. Rolą zadawanych pytań jest dostrzeganie nowych opcji,
naświetlanie i głębsza analiza, odkrywanie niedostrzeganych aspektów, które mogą
prowadzić do głębszego zrozumienia sytuacji, nowego spojrzenia lub odkrycia
alternatywnych sposobów działania.
Zastanów się, czy nie powinieneś udzielać wskazówek na temat sposobu zadawania pytań,
szczególnie na etapie wstępnym. Możesz zwrócić uwagę na typy pytań: otwarte, zamknięte,
hipotetyczne, naprowadzające, czy odkrywające. Pytania odkrywające pomagają odsłonić
ukryte założenia i ograniczające przeświadczenia, które utrudniają podjęcie odpowiednich
działań.
W podręczniku znajdują się narzędzia/materiały, wspomagające pracę facylitatora w tym
zakresie. Opis każdego narzędzia znajduje się w sekcji Narzędzia.
Krok 4: Wypracowanie rozwiązań, opcji, alternatyw
Po fazie pytań, dyskusji lub rozwiązywania zadań (narzędzia) następuje faza szukania
rozwiązań. Czasem rozwiązania będą miały charakter jedynie częściowy, możliwości
działania mogą również zostać przeanalizowane w sposób niepełny – w tej sytuacji zamiast
rozwiązań, mogą pojawić się raczej propozycje dalszych działań. Taki etap to przejście od
sytuacji "nie wiem" do "wiem, jaki jest kolejny krok".
Krok 5: Podsumowanie działań i procesu uczenia się
Na tym etapie poproś uczestników o indywidualne podsumowanie sytuacji i podjęcie
zobowiązania osiągnięcia konkretnego celu lub podjęcia działania. Arkusz Cele i zadania
(patrz Narzędzie 5) jest podstawowym narzędziem mającym za zadanie pomóc uczestnikom
sformułować konkretne cele, nad którymi chcieliby się skupić po zakończeniu pierwszej sesji.
Podczas pierwszego spotkania może okazać się konieczne zapoznanie uczestników z formułą
SMART, w celu ułatwienia im podjęcia mierzalnych i osiągalnych działań (Narzędzie 5 –
Arkusz wyznaczania celów),
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Krok 6: Wskazówki przy wyznaczaniu celów
Jeżeli zapiszesz swój cel, istnieje większa szansa na jego osiągnięcie. Wizualizacja celów
pozwala na ich ożywienie. Zanim uczestnicy przystąpią do zapisywania celów, na których
będą się koncentrować podczas pracy w ramach Kręgów przedsiębiorczości, poproś ich
o przemyślenie następujących kwestii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Jaką ilością czasu dysponujesz?
Ile masz energii i jaki apetyt na osiągnięcie tego celu?
Jakiego poziomu wiedzy wymaga zrealizowanie celu?
Czy będzie Ci potrzebna nowa wiedza?
Jak masz zamiar osiągnąć cel?
Czy potrafisz oszacować stosunek koniecznego wysiłku do zamierzonego
rezultatu?
Czy rozmiar celu nie wymaga jego rozbicia na cele cząstkowe?
Jaki jest zakres czasowy?
Czy istnieje możliwość uzyskania szybkich efektów (quick wins)?
Czy potrzebujesz wsparcia w osiągnięciu celów? Z czyjej strony – kolegów,
partnerów, pracowników? W jaki sposób go uzyskasz? Czy potrafisz
rozplanować proces osiągania celów w czasie: cele krótko-, średnio- oraz
długoterminowe?
Czy znasz kogoś, kto osiągnął taki sam cel – czy możesz się czegoś od nich
nauczyć lub oprzeć swoje działania na ich przykładzie?
Czy potrafisz zapisać swoje cele, używając formatu SMART?
Format SMART

Specific (konkretny)
S

Określ dokładnie czym jest Twój cel.

Measurable (mierzalny) Cel musi być mierzalny, z jasno określonym efektem jego
M
osiągnięcia.
Attainable/ agreed Cel jest osiągalny.
(osiągalny/uzgodniony)
A
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Realistic (realistyczny) Cel jest osiągalny, choć może wiązać się z wysiłkiem lub
R
wyzwaniami.

Timed/time specific
(określony czasowo)
T

Sformułowano datę osiągnięcia celu.
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Koła przedsiębiorczości - narzędzia

KRĘGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCITM - NARZĘDZIA
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Praca z pakietem uczestnika
Pakiet uczestnika zawiera pięć sekcji:
•
Wprowadzenie (zawiera podsumowanie umowy ArtENprise i mentoringu)
•
Kontakty (strony internetowe zapewniające wsparcie biznesowe)
•
Narzędzia (kilka narzędzi wspierających autorefleksję oraz rozwój
przedsiębiorczości)
•
Materiały (materiały wspierające pracę z narzędziami)
•
Ewaluacja (ewaluacja sesji i autoewaluacja)
Następna sekcja zawiera przegląd narzędzi, których facylitator może użyć podczas sesji.
Warto pamiętać, że ze względów czasowych nie oczekuje się od facylitatora użycia wszystkich
dostępnych narzędzi. Dobór narzędzi zależy od konkretnych potrzeb grupy. Pakiet uczestnika
zawiera instrukcje do ćwiczeń. Mogą one stanowić pomoc dla facylitatora.
Tabel poniżej zawiera informacje na temat sposobu wykorzystania przez facylitatora narzędzi,
w sposób najbardziej korzystny dla grupy.
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budowanie
pewności siebie

umiejętności
porządkowanie refleksja
sprzyjające zatrudnieniu myśli

Myśl inaczej
Ustanawianie celów
Mapa myśli
Metafory
Koło umiejętności
Przepływ
Stara kobieta/młoda kobieta
Mój fantastyczny biznes
Krótki quiz
Recepta na sukces
Motywatory
Innowacja i nisza na rynku
Balon
Żelki
Karty innowacyjności – łączenie idei
Kapelusze

zmiana podejścia

przedsiębiorczość

kreatywność ustanawianie
celów

Narzędzie 1 – Myśl inaczej
Wskazówki dla facylitatora
Ćwiczenie ma na celu zachęcenie uczestników do zastanowienia się nad łatwością, z jaką
trzymamy się utartych sposobów myślenia lub rozwiązywania problemów i trudnościami
z myśleniem kreatywnym i stosowaniem nowych sposobów rozwiązywania trudności.
Narysuj te trzy kształty na tablicy. Poproś uczestników, żeby określili czym jest pierwszy
kształt. Większość dojdzie do wniosku, ze to rzymska 3. Poproś uczestników o określenie,
czym są kształty 2 i 3. Poproś ich następnie o zastanowienie się, w jaki sposób przerobić
drugi kształt na 4 i 10. Poproś ich o przekształcenie go w 6. Większość osób będzie starało
się dodać I po prawej stronie górnego V w cyfrze X. Jako rozwiązanie - dopisz litery SI przed
znakiem X, tworząc SIX
Ćwiczenie

III
IX
X
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Narzędzie 2 – Stara kobieta/Młoda kobieta
Wskazówki dla facylitatora
Patrzeć inaczej...
Zapytaj uczestników co widzą na ilustracji. Starą czy młodą kobietę?
Większość osób widzi jeden obraz – starej lub młodej kobiety. W przypadku, gdy ktoś nie
jest w stanie zauważyć żadnej wersji, poproś kogoś innego, żeby powiedział co widzi. Poproś
uczestnika, który widzi obydwie kobiety, żeby wyjaśnił w jaki sposób można je dostrzec.
Zastanów się z grupą nad następującym pytaniem: Co czuli, kiedy ktoś dostrzegał coś, czego
on sam nie widział? Czy była to frustracja, podirytowanie, ciekawość, wstyd czy
rozbawienie? Czy widzą teraz obydwa obrazy? Czy potrafią wrócić do sytuacji, kiedy widzieli
tylko jeden?
Celem ćwiczenia jest zobrazowania sposobu, w jaki często trwamy przy jednym sposobie
spoglądania na nasze życie. Poproś uczestników, by przeanalizowali swoje zainteresowania
i hobby w celu odkrycia, czy któreś z nich może stanowić podstawę do rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Ktoś, kto od zawsze lubi gotować może nigdy dotąd nie pomyślał
o zarabianiu w ten sposób. Zachęć uczestników, by spojrzeli na siebie inaczej, jak ktoś, kto
nie zna ich samych, czy ich doświadczeń. Jakie umiejętności/pasje dostrzegliby?
Ćwiczenie
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Narzędzie 3 – Mapa myśli i generowanie idei
Wskazówki dla facylitatora
Uczestnicy rysują mapę myśli, z pomysłami, które dotyczą ich pomysłu na biznes. Istnieje
możliwość wykonania mapy online (mindmup.com) na Google drive i podzielenia się nią
z grupą.
Rozrysowywanie biznesu lub siebie samego w formie mapy myśli jest dobrym sposobem na
przedstawienie szczególnych umiejętności, które pomogą nam w prowadzeniu działalności
gospodarczej. Możesz udzielić uczestnikom następujących wskazówek.
Przykładowa mapa myśli znajduje się w pakiecie uczestnika.
 Używaj słów kluczowych, lub tam, gdzie to możliwe – rysunków.
 Rozwijaj mapę zaczynając od środka strony.
 Umieść w środku wyraźny i jasny obraz podsumowujący główny temat mapy.
 Stwórz pola dla podtematów.
 Umieść słowa kluczowe na liniach. W ten sposób wzmacnia się strukturę zapisu.
 Staraj się nie łączyć liter, dzięki temu mapa staje się czytelniejsza i bardziej zapada w
pamięć. Małe litery są czytelniejsze i lepiej zapadają w pamięć.
 Używaj koloru do poszczególnych tematów, skojarzeń i wyróżniania poszczególnych
elementów.
 Wszystko, co wyróżnia się na stronie, zapadnie ci w pamięć.
 Używaj obrazów.
 Używaj strzałek, ikonek i innych elementów graficznych do podkreślania relacji
pomiędzy poszczególnymi elementami.
 Nie ograniczaj się do jednego obszaru. Jeśli wyczerpiesz temat w jednym obszarze,
przejdź do kolejnego.
 Zapisuj pomysły tak, jak się pojawiają, w odpowiednim miejscu na mapie. Nie oceniaj
ani się nie powstrzymuj.
 Przekraczaj granice. Kiedy zabraknie ci miejsca, nie zaczynaj od nowa, doklej więcej
papieru.
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Organizowanie / logistyka
Blogi o e-marketingu

Informator parafialny

dla firm

Planowanie
wesel
pisanie
Jestem dobry w/lubię
Jedzenie dla dzieci

Korekta wypracowań

Kawiarnia z egzotycznymi
ciastkami

gotowanie
Język hiszpański

Sprzedaż hiszpańskich
produktów żywieniowych

Gotowanie + języki

Ćwiczenie
Możliwości powstają dzięki: T.I.M.E.D

Trends (trendy)

Issues (problemy)

Markets (rynki)

Web 2.0
Sprzedaż internetowa, technologia internetowa; pobieranie
Trendy marketingowe: właściwości
Języki
Co nowego?
Rzeczy, które nas irytują
Rozwiązania problemów
Środowiskowe
Co nowego?
Naśladowanie udanego modelu biznesowego
Znajdowanie nowych sposobów działania
Szukanie niszy rynkowej i jej udoskonalenie
Luki w rynku
Komunikacja

Zainteresowania lub hobby, które można przekształcić
w biznes
Experience(doświadczenie) Biznes oparty na własnym doświadczeniu
Coś, co możesz zrobić lepiej
Znajdowanie pomysłów w pracy/rodzinie/na wakacjach itp.

Dreams (marzenia)

Co jest moją pasją
Jakie są moje podstawowe wartości?
Co mnie motywuje?
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Analiza pomysłów
T.I.M.E.D
Trend

Przedmiot
Języki,
dzieci,
opieka nad
dziećmi

Problemy
Trudności w
znalezieniu
kursów dla
dzieci

Potrzeby
Wczesne
nauczanie
języka obcego
może
skutkować
doskonałym
opanowaniem
języka

Rozwiązania
Możliwości
Opieka nad
Żłobek
dziećmi ze
językowy
strony
pracowników
dwujęzycznych

1-

2-

3-

4-
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Narzędzie 4 - Koło umiejętności
Wskazówki dla facylitatora
Uczestnicy mogą wypełnić koło online pod adresem:
http://www.pure-coaching.com/Flash/InteractiveWheel/Demo/InteractiveWheel.swf
Wybierz 'custom' i poproś uczestników od dodanie 8 umiejętności biznesowych,
uczestnicy mogą następnie zbudować własne koło umiejętności i wydrukować je na
koniec zajęć.
Ćwiczenie ma za zadanie pomóc uczestnikom w uświadomieniu sobie, które umiejętności
odgrywają rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w dokonaniu oceny
aktualnego stopnia ich opanowania. Uczestnicy dodają nowe umiejętności do ogólnej listy
umiejętności biznesowych a następnie wybierają spośród nich 8, które ich zdaniem mają
kluczowe znaczenie dla ich działalności i umieszczają je na liniach koła. Poproś uczestników
o ocenę każdej z nich w skali od 0 (najmniej pewny swoich umiejętności) do
5 (zdecydowanie pewny swoich umiejętności) - uczestnicy stawiają x w odpowiednim
miejscu skali. Poproś uczestników o połączenie x-ów.
Zainicjuj dyskusję, w której uczestnicy będą mogli odnaleźć sposoby poprawienia swojego
zaufania do własnych umiejętności oraz odkrycia w jaki sposób wykorzystać te, których są
pewni, w sposób jak najbardziej efektywny.
Ćwiczenie
Lista pożądanych umiejętności/postaw
1. Dobrze zorganizowany
2. Elastyczny
3. Zdyscyplinowany
4. Właściwie dobierający priorytety
5. Zdolny do automotywacji
6. Zdolny do współpracy w sieci
7. Skoncentrowany
8. Dobre zdolności komunikacyjne
9. Myślenie kreatywne
10. Wytrwałość
11. Rozwiązywanie problemów
12. Inne?
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1. Wybierz 8 elementów listy Pożądane umiejętności/postawy, które uważasz za
najbardziej przydatne we własnej działalności biznesowej.
2. Wpisz wybrane elementy na końcu każdej z 8 szprych koła.
3. Wstaw x w miejscu wskazującym na stopień pewności, z jaką posługujesz się każdą
z umiejętności i połącz x.
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Narzędzie 5 – Karta Celów
Wskazówki dla facylitatora
Zanim uczestnicy wybiorą 3 cele do pracy w ramach koła, można zapoznać ich z informacjami dotyczącymi ustanawiania celów (Materiał 5).
Przypomnij członkom grupy o zasadach SMART i upewnij się, że mają jasną świadomość konieczności rozbicia procesu osiągania celów na
mniejsze etapy.
Ćwiczenie
Cel ogólny (cel nr ____)

Wymierny wskaźnik sukcesu (Skąd będę wiedział/wiedziała, ze cel został osiągnięty?)

Zadania

Termin
wykonania

Postęp/notatki

Osiągnięty?
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Narzędzie 6 - metafora jako sposób wyobrażenia sobie siebie i własnej
działalności w sposób wyraźniejszy
Wskazówki dla facylitatora
Zachęć uczestników do wyobrażenia sobie siebie w kontekście prowadzonej
działalności/pomysłu na działalność za pomocą wyobrażeń, które metaforycznie oddadzą ich
uczucia i porównaj stan obecny z ich wizją samych siebie w przyszłości. Użyj tego ćwiczenia
jako szansy na przedyskutowanie siły pozytywnego myślenia i pozytywnych wyobrażeń
w podtrzymywaniu motywacji i entuzjazmu dotyczącego potencjalnych możliwości.
Ćwiczenie
Metafory są środkiem umożliwiającym porównanie dwóch rzeczy, które
mają zupełnie inny charakter, ale zawierają coś istotnego co je łączy. To
bardzo wygodny sposób na przeniesienie treści z jednej idei lub słowa na
drugą. Np. czując się, jakbyś biegał w kółko i nie rozwijał się jako
przedsiębiorca w żądnym konkretnym kierunku, możesz użyć metafory
chomika biegającego w kołowrotku.
Pomyśl o metaforze oddającej sposób, w jaki czujesz się myśląc o sobie i swojej działalności.
Możesz narysować obrazek, żeby wyobrażenie stało się bardziej przekonujące, staraj się nie
używać słów.

W jaki sposób chciałbyś postrzegać siebie i własną działalność w przyszłości?
Wymyśl/narysuj kolejną metaforę, skup się na wyrażeniu przyszłości. Co czujesz patrząc na
nią/myśląc o niej?

Spójrz teraz na wyobrażenie tego, co jest dzisiaj. Co czujesz patrząc na nie/myśląc o nim?
Wyobrażenia mogą być potężnym narzędziem przywołania pewnych myśli lub uczuć.
Przywoływanie pozytywnych wyobrażeń, inspirujących cytatów może ułatwić wzbudzenie
pozytywnych odczuć i pewność siebie.
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Narzędzie 7 - recepta na sukces
Wskazówki dla facylitatora
Zaangażuj uczestników w dyskusję na temat składników, które ich zdaniem konieczne są by
odnieść sukces w biznesie (ogólnie). Po dyskusji zachęć uczestników do wypełnienia tabeli,
w której umieszczą składniki oraz dowody, świadczące o posiadaniu przez nich konkretnego
składnika lub w przypadku ich braku - sposobu na jego uzyskanie.
Ćwiczenie
Czy masz kluczowe składniki?
Ile kluczowych składników, koniecznych do rozpoczęcia i prowadzenia
biznesu posiadasz w tym momencie?
W jaki sposób możesz
uzyskać/rozwinąć te, których ci brakuje?

1. PASJA – entuzjazm związany z pomysłem na biznes lub z ideą pracy dla samego
siebie
2. SAMOŚWIADOMOŚĆ – poznanie samego siebie, znajomość własnych mocnych
i słabych stron
3. WYZNACZANIE PRIORYTETÓW – świadomość tego, co ma znaczenie podstawowe
dla biznesu, co musi zostać zrobione przede wszystkim
4. MOTYWACJA – pragnienie podjęcia pracy na własny rachunek i zrozumienie
powodów takiego pragnienia
5. MIERZENIE WYSOKO – wyznaczanie celów, pragnienie osiągniecia sukcesu
w biznesie i posiadanie wysokich aspiracji
6. ODDANIE I WYTRWAŁOŚĆ – nieprzestawanie, nawet kiedy jest ci trudno
7. WIARA W SIEBIE – stała wiara w swoją wizję, nawet, kiedy inni jej nie podzielają
8. KREATYWNOŚĆ – myślenie w sposób nieszablonowy, rozwiązywanie problemów
i wypracowywanie nowych idei umożliwiających rozpoczęcie nowego biznesu
9. DOSTRZEGANIE SZANS I MOŻLIWOŚCI – spoglądanie na rzeczywistość w inny
sposób, mając oczy szeroko otwarte na nowe możliwości biznesowe
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Dowód
Kluczowe składniki
1 – Wyznaczanie priorytetów

Dowód
Podczas tworzenia własnej firmy potrafiłem
równocześnie pracować na pełny etat
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Narzędzie 8 – Motywatory
Wskazówki dla facylitatora
Zachęć uczestników do zaangażowania się w dyskusję na temat tego, co ich zwykle
motywuje i do zastanowienie się nad tym, co zmotywowałoby ich do rozpoczęcia
działalności biznesowej. Zwróć uwagę na motywatory zewnętrzne i wewnętrzne i zachęć
uczestników do wypełnienia tabeli z ich własnymi motywatorami.
Ćwiczenie
Każdego motywują inne rzeczy. Niektórych motywują pieniądze, które mają
nadzieję zarobić, inni myślą o ludziach, którym będą mogli pomóc, innych
motywuje sama myśl o działaniu...lista może nigdy się nie skończyć. Pomyśl
o tym, co motywuje Ciebie...


Co motywuje ciebie? Na przykład, co sprawiłoby, że z ochotą wstałbyś rano z łóżka
i poszedł do pracy?
 Dlaczego myślisz o założeniu własnego biznesu?
 Jak zwykle nagradzasz się za dokonanie czegoś lub osiągnięcie celu? Sposób w jaki się
nagradzasz może wskazać ci twoje prawdziwe motywacje!
Większość ludzi odczuwa motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Oba typy motywacji mogą
odegrać pozytywną rolę przy zakładaniu własnej działalności. Czy w Twoim przypadku
obydwa rodzaje motywacji do rozpoczęcia działalności biznesowej równoważą się?
Zewnętrzne
Pieniądze lub inny rodzaj nagrody
Robienie czegoś, by zadowolić innych lub
ponieważ poproszono Cię o to.
Otrzymanie nagrody z dziedziny biznesu

Wewnętrzne
Szczęście i radość
Cele osobiste, wartości niematerialne i
moralne
Pragnienie nauki
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Narzędzie 9 – Innowacje i tworzenie niszy rynkowej
Wskazówki dla facylitatora
Po zaprezentowaniu przykładu IKEI i sposobu, w jaki wykorzystują oni innowacje poproś
uczestników o refleksje nad własną niszą biznesową. Jakie innowacje mają zamiar
wykorzystać w biznesie? Kto jest ich grupą docelową? Czy są świadomi potrzeb grupy
docelowej? Jeżeli uczestnicy nie mają wyraźnych pomysłów na rozpoczęcie działalności,
ćwiczenie to może zostać wykorzystane do rozwoju kreatywnego myślenia i wypracowania
innego spojrzenia na rzeczywistość.
Ćwiczenie
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Rozwijanie i doskonalenie własnego biznesu

Katalog w aplikacji
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Narzędzie 10 – Teoria przepływu
Wskazówki dla facylitatora
Po wyjaśnieniu teorii poproś uczestników o przedyskutowanie swoich niepokojów lub
znużenia i ich wpływu na odwlekania decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej.
Poproś uczestników, by pomyśleli nad strategiami wprowadzenia się w stan przepływu
(pozytywnego zatracenia się w aktywności). Poproś ich o własne doświadczenia przepływu
(zabawa z dziećmi, ćwiczenia fizyczne, ulubione hobby). Mogą one stanowić podstawę do
odkrycia obszarów, na których uczestnicy mogą oprzeć swój biznes.
W zależności od poziomu doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
może zaistnieć konieczność lekkiego dostosowania tego ćwiczenia. Jeżeli uczestnicy
prowadzą już firmę/są samozatrudnieni, skoncentruj się na najlepszych i najgorszych
momentach prowadzenia działalności/samozatrudnienia. Poproś następnie o przypomnienie
sobie momentów doświadczania przepływu i sposobów zastosowania tego doświadczenia
do prowadzenia biznesu.
Ćwiczenie
Rozwój
Doświadczenie przepływu następuje, kiedy angażuje się zaawansowane umiejętności do
wymagającego zadania. Zwykle działanie zaczynamy od punktu A, przy niskich wyzwaniach
i umiejętnościach. Po jakimś czasie umiejętności rosną, a zadanie staje się nudne (B). W tym
miejscu powrót do stanu przepływu wymaga wzrosty stopnia trudności (C). Cykl taki
powtarza się na coraz większym poziomie komplikacji (D i E). W przypadku zadań
charakteryzujących się dobrym przepływem, cykl taki może się powtarzać w nieskończoność.
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WYSOKIE

E

NIEPOKÓJ

WYZWANIA

PRZEPŁYW

D

C
B

A

NUDA

NISKI
UMIEJĘTNOŚCI

WYSOKI

Fragmenty publikacji Good Business (Leadership, Flow and the Making of Meaning)
Mihaly Csikszentmihalyi, (2003) Hodder and Stoughton.
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Narzędzie 11 – Krótki quiz - Czy jesteś gotowy pracować dla siebie?
Wskazówki dla facylitatora
Przypomnij uczestnikom, że to ćwiczenie, to tylko krótki, żartobliwy quiz, który mogą
rozwiązać, zanim zaczną zastanawiać się nad swoimi odpowiedziami i dokonają oceny
własnej gotowości na rozpoczęcie działalności. Zapewnij uczestników, że mimo
ewentualnego słabego wyniku nadal mogą zastanawiać się nad założeniem firmy, potrzebują
jedynie wsparcia i porad, by poczuć się lepiej przygotowanymi.
Ćwiczenie
Wynik
1

Czy chciałbyś być niezależny, zostać własnym szefem i odpowiadać
wyłącznie przed sobą (i własnymi klientami)?

Tak

Nie

2

Czy chcesz mieć elastyczne godziny pracy?

Tak

Nie

3

Czy lubisz podejmować decyzje?

Tak

Nie

4

Czy lubisz podchodzić do problemów kreatywnie?

Tak

Nie

5

Czy jesteś w stanie dostrzec luki na rynku?

Tak

Nie

6

Czy jesteś osobą, która zawsze znajduje lub kreuje nowe
możliwości?

Tak

Nie

7

Kiedy masz dobry pomysł lub dostrzegasz możliwość – czy robisz
coś, żeby je wykorzystać?

Tak

Nie

8

Czy lubisz i czekasz na zmiany?

Tak

Nie

9

Czy lubisz stale poprawiać różne rzeczy?

Tak

Nie

10

Czy pracowałeś/aś wcześniej w branży, w której chcesz założyć
firmę? Czy masz już jakieś doświadczenia w tej dziedzinie?

Tak

Nie

11

Czy lubisz sprzedawać i negocjować?

Tak

Nie
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12

Czy masz wsparcie ze strony partnera, rodziny lub przyjaciół?

Tak

Nie

13

Czy masz wewnętrzny entuzjazm nawet w sytuacji, kiedy
doświadczasz dużych trudności?

Tak

Nie

14

Czy jesteś na tyle zorganizowany, żeby zarządzać swoimi zadaniami
i ustanawiać priorytety? (Pamiętaj, nikt cię nie obserwuje!)

Tak

Nie

15

Czy jesteś zdyscyplinowany? Czy kończysz zaczęte sprawy?

Tak

Nie

SUMA





Za każe TAK przyznaj sobie 2 punkty, za NIE otrzymujesz 0 punktów.
Dodaj punkty i wpisz je do rubryki SUMA
Idź do opisu wyników quiz, żeby dowiedzieć się, jak bardzo jesteś przygotowany do
pracy dla samego siebie.
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Krótki quiz
0-6 pkt
Wygląda na to, że nie jesteś jeszcze gotowy do pracy dla samego siebie. Może powinieneś
porozmawiać z doradcą biznesowym lub mentorem/coachem o obszarach, w których
potrzebujesz dodatkowego wsparcia lub doświadczenia w celu zbudowania pewności siebie.
Możesz również zastanowić się nad rozpoczęciem biznesu z innymi osobami, które
uzupełniają Cię pod kątem umiejętności i wiary we własne siły.
8-14 pkt
Wygląda na to, że brakuje Ci pewnych cech, postaw lub wsparcia byś poczuł się gotowy do
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Nie zniechęcaj się jednak! Przy pewnym
wkładzie pracy, rozwoju umiejętności lub dzięki znalezieniu partnera biznesowego, który
uzupełnia Cię pod kątem umiejętności możesz założyć udany biznes. Możesz także zwrócić
się do mentora lub coacha, u którego znajdziesz inspirację i wsparcie do podjęcia decyzji
o założeniu własnej firmy.
16-20 pkt
Jesteś zdolny do założenia udanego biznesu i wydajesz się gotowy, by to zrobić. Może jednak
nadal warto, żebyś przed podjęciem tego kroku porozmawiał z kilkoma osobami
o obszarach, w których możesz potrzebować wsparcia lub pomocy.
22-30 pkt
Śmiało! Wygląda na to, że masz podstawowe cechy i nastawienie konieczne do założenia
własnego biznesu. Pamiętaj, że nigdy nie zaszkodzi poprosić o pomoc w kwestiach
biznesowych lub osobistych, w których możesz się rozwinąć. Możesz znaleźć mentora, który
przyjrzy im się dokładniej.
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Narzędzie 12 – Balon
Wskazówki dla facylitatora
Poproś uczestników o napisanie 6 rzeczy, których oczekują po swojej działalności na
osobnych kartach post-it. Warto by ćwiczenie to zaczął facylitator z jednym z uczestników.
Facylitator przykleja 6 kartek na planszy z balonem. Facylitator stwierdza: wszystkie Twoje
oczekiwania wobec Twojej firmy są jak balast obciążający balon. Balon ma dziurę, więc żeby
poleciał wysoko musimy coś wyrzucić. Którą rzecz wyrzucisz najpierw?"
Uczestnik odrzuca jedną kartkę a balon leci coraz wyżej, dopóki nie pozostanie tylko jedna
kartka. Facylitator pokazuje uczestnikowi 'listę priorytetów' i prosi go o zastanowienie się jak
czułby się, gdyby jego biznes zaspokoił wszystkie jego oczekiwania, oraz skomentował swój
główny priorytet – ostatnią kartkę pozostałą pod balonem. Uczestnicy mogą następnie
wykonać to ćwiczenie w parach.
Ćwiczenie
Na 6 kartkach post-it wypisz 6 rzeczy, których oczekujesz od swojej działalności biznesowej.
Działając na zmianę, mówicie sobie nawzajem: "wszystkie Twoje oczekiwania wobec Twojej
firmy są jak balast obciążający balon. Balon ma dziurę, więc żeby poleciał wysoko musimy
coś wyrzucić. Którą rzecz wyrzucisz najpierw?"
Druga osoba musi wybrać, którą kartkę odrzuci najpierw, i powtarza to do wyrzucenia
wszystkich 6 elementów, które znajdują się teraz na "liście priorytetów", ostatni z nich
stanowi najważniejszą rzecz, jakiej oczekujemy od firmy.
Przesuń balon w górę 3 razy. Za każdym razem musisz odrzucić 2 rzeczy.
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Elastyczny grafik

większe zarobki

spotykanie nowych
ludzi
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Narzędzie 13 – Mój fantastyczny biznes
Wskazówki dla facylitatora
Poproś uczestników aby zwizualizowali sobie idealny biznes, starając się dostrzec jak
najwięcej szczegółów – zapominając o wszelkich realnych ograniczeniach i trudnościach.
Poproś ich o zapisanie tej wizji z użyciem słów, obrazów, cytatów, fragmentów czasopism
itp. Zainicjuj ogólną dyskusję na temat refleksji po wykonaniu zadania i sposobu w jaki
wizualizacja pomaga nam zdać sobie sprawę z naszych oczekiwań i ostatecznych celów.
Zapytaj uczestników, czy dostrzegają w swojej wizji jakieś elementy, które mogą zostać
zrealizowane? Co można zrobić, żeby stały się realne?
Ćwiczenie
Wyobraź sobie, że nie istnieją żadne ograniczenia ani bariery takie jak czas, pieniądze, wiek,
zdrowie, zobowiązania, umiejętności – na następne kilka minut zapomnij o wszelkich tego
typu trudnościach.
Zapisz swoją wizję biznesu, uwzględniając: twój status, zarobki, styl prac, styl życia,
współpracowników, typowy dzień, otoczenie, w którym żyjesz, obowiązki, typowy
dzień/tydzień pracy itp.
Możesz rysować lub pisać, tak by najlepiej oddać swoją wizję.

Refleksje po ćwiczeniu






Jakie uczucia, myśli reakcje towarzyszyły Ci podczas wykonywania ćwiczenia?
Co Twoja wizja mówi o Twoich wartościach i aspiracjach w biznesie?
Jakie różnice istnieją między Twoją wizją a realnością?
Ile elementów z tej fantastycznej wizji można zrealizować – jeśli nie możesz mieć
wszystkiego, co jest realne tu i teraz?
Co stoi na przeszkodzie do osiągnięcia niektórych elementów wizji i jak można
przezwyciężyć te trudności?

© Inova Consultancy – All Rights Reserved
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

61

Narzędzie 14 - Żelki
Wskazówki dla facylitatora
Uczestnicy otrzymują 15 żelków (zamiast słodyczy można użyć innych 15 elementów) oraz
6 kubków.
Poproś uczestników o wyłonienie własnych priorytetów życiowych poprzez "burzę mózgów",
zapisz je na tablicy. Najczęściej wymienianymi priorytetami rodzina/przyjaciele, wolność,
bezpieczeństwo, pieniądze, reputacja, status, związek, zdrowie, równowaga między pracą,
a życiem prywatnym itp. Każdy uczestnik powinien następnie wybrać 6 i zapisać je na kubku
(można użyć naklejek).
Poproś uczestników, by umieścili w kubkach żelki w sposób odzwierciedlający znaczenie
każdego priorytetu, a następnie ułożyli kubki od najważniejszego do najmniej ważnego.
Na przykład:
 Sukces – 4 żelki
 Pieniądze – 4
 Bezpieczeństwo – 3
 Niezależność – 2
 Rozrywka – 1
 Rodzina/przyjaciele – 1
Poproś wszystkich o wyjęcie 2 żelków z któregokolwiek kubka. Potem 1. Potem 3. Potem 1.
Potem 3. W tym momencie w kubkach pozostanie 5 żelków.
Zmuszeni do usunięcia żelków uczestnicy będą musieli ponownie zastanowić się nad swoimi
priorytetami i ich kolejność będzie się stopniowo zmieniała. W końcu niektóre priorytety
zostaną całkowicie usunięte. W momencie, kiedy pozostaną im jedynie najważniejsze
priorytety uczestnicy zostaną poproszeni o zastanowienie się, w jakim stopniu ich obecne
życie odzwierciedla ich priorytety. Czy uczestnicy nie spędzają zbyt wiele czasu w pracy, jeśli
ich priorytetem jest rodzina? Czy nie pracują zbyt wiele kosztem zdrowia? Zastanówcie się,
z czego może im być najtrudniej zrezygnować i czy założenie własnej firmy nie naruszy ich
podstawowych priorytetów. Takie refleksje pomagają uczestnikom zastanowić się nad ich
stylem życia i sposobem, w jaki ich firma wpisuje/mogłaby się w niego wpisać.
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Ćwiczenie

ZDROWIE

RODZINA

STATUS

Otrzymasz 15 żelków i 6 kubków.
Zostaniecie poproszeni o szybkie zapisanie Waszych życiowych priorytetów. Najczęściej
wymienianymi priorytetami są rodzina/przyjaciele, wolność, bezpieczeństwo, pieniądze,
reputacja, status, związek, zdrowie, równowaga między pracą a życiem prywatnym itp.
Spośród wszystkich priorytetów wybierzecie 6 najważniejszych. Oznaczycie każdy z kubków
jednym priorytetem.
Zostaniecie poproszeni o umieszczeniu w kubkach żelków w sposób odzwierciedlający
znaczenie każdego priorytetu, a następnie o ułożenie kubków od najważniejszego do
najmniej ważnego.
Na przykład:
 Sukces – 4 żelki
 Pieniądze – 4
 Bezpieczeństwo – 3
 Niezależność – 2
 Rozrywka – 1
 Rodzina/przyjaciele – 1
Zostaniecie poproszeni o wyjęcie 2 żelków z któregokolwiek kubka.
Potem 1.
Potem 3.
Potem 1.
Potem 3.
(Na końcu pozostanie wam jedynie 5 żelków).
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Narzędzie 15 – Sześć kapeluszy
Wskazówki dla facylitatora
autor - Edward de Bono

Celem tego ćwiczenia grupowego jest pomoc
uczestnikom w ustrukturyzowaniu ich myślenia.
Podziel grupę na sześcioosobowe zespoły.
Przygotuj kolorowe przedmioty lub kapelusze,
w kolorach wymienionych w opisie i ułóż je na
stole. Poproś uczestników o wybór jednego. Na
tym etapie nie zdradzaj członkom zespołów
znaczenia kolorów.
Poproś uczestników o dyskusję nad wskazanym
przez ciebie problemem/zagadnieniem i poproś
o zajęcie stanowiska zgodnego z kolorem, który
wcześniej wybrali. Uczestnicy mogą na przykład zastanowić się nad kwestią "czy twoja firma
mogłaby
zorganizować
dla
pracowników
system
wzajemnego
transportu
samochodowego?". Uczestnicy rozpoczynają dyskusję, podczas której muszą trzymać się
wyznaczonych ról. Po 10-15 minutach poproś uczestników o zmianę kapeluszy. Przed
zmianą można dodatkowo przeprowadzić krótkie podsumowanie dotychczasowej dyskusji.
UWAGA:
NIEBIESKI kolor reprezentuje "proces". Osoba nosząca taki kapelusz pełni funkcję
koordynatora dyskusji. Zadaniem koordynatora jest dbanie o omówienie wszystkich
aspektów zagadnienia i rozwój dyskusji.
BIAŁY – obiektywny. Twoim zadaniem jest myśleć o zagadnieniu w sposób obiektywny i nie
ulegać emocjom. Skupiać się będziesz jedynie na informacjach i faktach. Pozostajesz
neutralny w swoich emocjach.
CZERWONY – intuicja. Twoim zadaniem będzie kierowanie się przeczuciem i pierwszym
wrażeniem; przekazujesz to, co jako pierwsze przychodzi Ci do głowy, nie analizując tematu
zbyt dogłębnie.
CZARNY – nastawienie negatywne. Skupiasz się na negatywnych stronach zagadnienia.
Dlaczego coś może się nie udać i dlaczego to zły pomysł. Będziesz nastawiony
pesymistycznie.
ŻÓŁTY – nastawienie pozytywne. Będziesz skupiał się wyłącznie na pozytywnych stronach
zagadnienia. Twoim zadaniem nie jest krytykowanie własnych pomysłów, a jedynie
przedstawiać je, pozwalając innym na odniesienie się do nich.
ZIELONY – kreatywność. Twoim zadaniem jest myślenie nieszablonowe i proponowanie
rozwiązań kreatywnych. Istotne jest, żebyś nie zatrzymywał się na najoczywistszych
rozwiązaniach, ale proponował nawet najbardziej szalone pomysły.
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Ćwiczenie

Opisuj pomysł posługując się
jedynie faktami

Skoncentruj się na tym, dlaczego ten pomysł
zadziała – jakie są jego korzyści i wartość

Opisz uczucia, przeczucia i intuicje, które wzbudza
w Tobie pomysł

Powiedz, dlaczego pomysł nie wypaliskup się na trudnościach i zagrożeniach

Zaproponuj alternatywne rozwiązania, nowe pomysły
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Przykład:

Chleb z wczoraj – jak świeży

Mniej chleba się wyrzuca

Klienci nie chcą starego chleba

Mniejsze zużycie produktów do produkcji
Sprzedaż za 1 EUR w innym sklepie
Przychód nie finansuje kosztów nowego sklepu
Sprzedaż jednodniowego pieczywa
pozwala uzyskać pewien przychód

Zamiast wyrzucać lub rozdawać chleb,
transportuje się go do innego sklepu i
sprzedaje taniej
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Pogarsza się reputacja piekarni
Zdobycie nowego segmentu rynku –
ludzi, którzy chcą kupować taniej

Co z organizacjami charytatywnymi, które
dotychczas otrzymywały pieczywo?
Dobra inicjatywa pozwalająca zredukować
marnowanie jedzenia.
Tylko ludzie o niskim dochodzie zechcą
kupować taki chleb, który dotychczas
dostawali od organizacji charytatywnych.

Zamiast otwierać nowy sklep – dodaj półkę w sklepach już istniejących.
Piecz chleb w oparciu o zamówienia – nadmiar prowadzi do marnowania żywności.
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Narzędzie 16 – Karty innowacyjności – łączenie idei
Wskazówki dla facylitatora
Ćwiczenie może być przeprowadzone grupowo lub indywidualnie. W wersji grupowej działa
lepiej, lecz odpowiednio zmodyfikowana może zostać użyta w sesji 1-na-1.
Materiały potrzebne do wykonania ćwiczenia:
•
Różne przedmioty (zamiast przedmiotów mogą być ilustracje przedmiotów, jak
na ilustracji poniżej).
•
Długopisy i papier do notowania.
Połóż przedmioty na stole na środku pokoju. Podziel uczestników na mniejsze 3-6 osobowe
zespoły i poproś o wybranie 4 przedmiotów ze stołu. Ich zadaniem będzie wymyślenie
całkowicie nowego produktu/usługi lub pomysłu na biznes na bazie 4 wybranych
przedmiotów. Uczestnicy muszą być w stanie wyjaśnić szczegóły swojego pomysłu
pozostałym grupom.
Wyznacz 10-15 minut na ukończenie ćwiczenia. Po tym czasie następuje prezentacja
wyników innym grupom. Po prezentacji zaproponuj dyskusję.
Celem ćwiczenia jest skłonienie uczestników do myślenia nieszablonowego i łączenia ze sobą
przedmiotów zwykle ze sobą niezwiązanych. Kiedy grupa lub pojedyncza osoba jest
postawiona przed koniecznością stworzenia związków między przedmiotami, zaczyna myśleć
kreatywnie.
Ćwiczenie
Celem ćwiczenia jest skłonienie was do myślenia nieszablonowego i łączenia ze sobą
przedmiotów zwykle ze sobą niezwiązanych.
Ćwiczenie rozpoczyna ułożenie różnych przedmiotów na stole na środku pokoju. Dostaniecie
również długopisy i papier do notatek. Pracując w grupach 3-6 osobowych zostaniecie
poproszeni o wybór dowolnych 4 rzeczy z przedmiotów leżących na stole. Waszym
zadaniem będzie wymyślenie całkowicie nowego produktu/usługi lub pomysłu na biznes na
bazie 4 wybranych elementów. Musicie być w stanie wyjaśnić szczegóły swojego pomysłu
pozostałym osobom. Na wykonanie zadania dostaniecie 15-20 minut, po których
zaprezentujecie innym wyniki swojej pracy.
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Koła przedsiębiorczości - materiały
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Lista materiałów
Strony i adresy internetowe
Uczenie się
•
teoria uczenia się Kolba ...
Style uczenia się według Davida Kolba i inne materiału online, wspierające rozwój
osobisty rozwój przedsiębiorstwa i darmowe materiały szkoleniowe z zakresu
działalności gospodarczej...
www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
•
david a. kolb na temat uczenia się przez doświadczenie
Model D. Kolba uczenia się przez doświadczenie pojawia się w wielu rozważaniach
teoretycznych oraz jako element edukacji dorosłych, edukacji nieformalnej i ....
www.infed.org/biblio/b-explrn.htm
Wyznaczanie celów
Strony www, o których wspomniano podczas prac Kręgów PrzedsiębiorczościTM:
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Książki

How I Made It: 40 Successful Entrepreneurs Reveal All
Rachel Bridge (Hardcover - 3 Nov 2004)

Awaken the Giant Within: How to Take Immediate Control of Your
Mental, Emotional, Physical and Financial Life
Anthony Robbins (Paperback - 2 Jan 2001)

Unlimited Power: The New Science of Personal Achievement
Anthony Robbins (Paperback - 2 Jan 2001)

7 Habits of Highly Effective People
Stephen R. Covey (Paperback - 4 Jan 1999)

Inspiring Women: 25 Top Female Entrepreneurs Reveal How They
Succeeded
Michelle Rosenburg (Paperback - 15 Oct 2007)
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Książki, do których odnoszono się w czasie zajęć Kręgów PrzedsiębiorczościTM
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Podcasts
Strona iTunes U zawiera szereg audycji poświęconych przedsiębiorczości, głównie
z uniwersytetów w USA.
•
Pobierz program do obsługi iTunes ze strony apple.com
Zalecane podcasty:
•
http://www.bbc.co.uk/radio/podcasts/bizdaily/
•
https://itunes.apple.com/us/podcast/heroine-womens-creative-leadershipconfidence-wisdom/id1100949693?mt=2 (requires Itunes account)
•
http://blog.creativelive.com/podcasts-for-creative-entrepreneurs/
•
https://dearhandmadelife.com/16-must-listen-podcasts-creatives/
Inne materiały, które można polecić uczestnikom Kręgów PrzedsiębiorczościTM:
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