


  

NA WAŻNY TEMAT 

 
„WŁĄCZANIE ŚRODOWISK BIZNESOWYCH DO 

WYPRACOWYWANIA I UTRWALANIA REZULTATÓW 

PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH” 
 

 

www.erasmusplus.org.pl/upowszechnianie 



ILE NÓG MA SŁOŃ…. 



 NOWY PORZĄDEK 
Turbulencje 

 

 nowe produkty i rynki  kanały dystrybucji  

 

 kapitał  

 

 utalentowani pracownicy  



PROJEKTY KTÓRE 

ATRAKCYJNE SĄ 

DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

CZY 

PRZEDSIĘBIORCY 

KTÓRZY SĄ 

POTRZEBNI 

PROJEKTOM 



Jacy są przedsiębiorcy ? 

 

+ 

+ 

+ 
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Chytrzy 

Przebiegli 

Myślą tylko o 

sobie 



 

Kim są młodzi 

przedsiębiorcy i ich 

start-upy ? 

 

Jak ich 

zainteresować naszą 

ofertą ? 

 

 



przekazanie pracownikom 

wzoru zachowania w 

określonych sytuacjach. 
Na 

Budujemy na pokolenia 

Oddaję firmę w dobre 

ręce, ale dalej będę 

pomagał….  

Czemu on. Przecież 

to ja zrobiłam 

doktorat z ekonomii 
Nareszcie. 

Na to 

czekałem 

przeniesienie wartości firmy na jej 

codzienne funkcjonowanie 





Firmy 

Wszyscy inni  

Każdy zajmuje się 

wypracowywaniem 

zysku 



Poznaj przedsiębiorców i ich 

potrzeby, a będzie wiedział jak 

z nimi współpracować  



Przedsiębiorcy                  

 Oczekujemy 

konkretów 

 Jesteśmy nastawieni na 

zysk, nie tylko materialni 

 Zarządzamy, a nie 

administrujemy  

 Nam zależy na współpracy 

 Szukamy społecznej 

korzyści 

 Nieumiejętnie prezentujemy 

rezultaty swoich projektów  

 

Realizatorzy projektów 

Jak nauczyć krowę schodzić po schodach 

przodem ? 

  Wdrażamy projekty, czasem 

zajmujemy się zarządzaniem,  

a najczęściej administrowaniem 

 Możemy być zainteresowani 

inwestowaniem w nowe rynkowe 

produkty, ale musimy wiedzieć 

kiedy inwestycja zwróci się  



Kamień, który może decydować 

o trwałości konstrukcji  



CO ŁĄCZY TE PROJEKTY ? 

  

 

 

 

 CZY  

 TYLKO SKALA 



Innowacje czy 

tylko imitacje  

 

 Mamy wybór ! 

Teraz kiedy wiem jak 

malował Van Gogh 

będę malował tylko 

swoje obrazy 

 

Zhao Xiaoyong z Hunan 

bohater filmu China’s 

Van Gogh  



Na błękitnym oceanie w 

poszukiwaniu nie odkrytych 

lądów…. 

 



Powinniśmy zarządzać 

potrzebami i odróżniać potrzeby 

od zachcianek (Needs vs. Wants) 

POTRZEBY INTERESARIUSZY 



MACIERZ INTERESARIUSZY (WPŁYW I KONFLIKT) 
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WPŁYW 

INTERESARIUSZY 

NA PROJEKT 



Szukam pracownika na 

miarę potrzeb …….. 



SZUKAMY MESSIEGO 

• W dzieciństwie miał karłowatość przysadkową.  

• División River Plate nie było stać na leczenie, 

którego miesięczne koszty wynosiły 900 

dolarów.  

• Barcelona zgodziła się opłacać koszty kuracji.  

• Carles Rexach zaproponował Messiemu kontrakt 

na serwetce, ponieważ nie miał przy sobie 

innego. 

Obecna wartość rynkowa 180 mln Euro 



Zmiana umiejętności 

Wzrastające 

zapotrzebowanie  

na umiejętności 

Stabilne 

zapotrzebowanie  

na umiejętności 

Malejące 

zapotrzebowanie  

na umiejętności 

Zdolności poznawcze 

Umiejętności społeczne 

Umiejętności procesowe 

Umiejętności techniczne 

Umiejętności zarządzania zasobami 

Umiejętności merytoryczne 

Umiejętności rozwiązywania problemów 

Umiejętności systemowe 

Zdolności fizyczne 

przewidywanie zapotrzebowania na umiejętności 

BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA 



BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA 

• Ograniczone zasoby     59% 

• Niewystarczające zrozumienie zmian   54% 

• Strategia rynku pracy nie idzie w parze ze strategią innowacji  51% 

• Presja akcjonariuszy, krótkoterminowa rentowność   38% 

• Nie wiem      30% 

• Niski priorytet ze strony zarządów    27% 

bariery 



Czwarta rewolucja 

przemysłowa 

Czy jesteśmy gotowi na 

zmiany ? 



. 

Polska 2050 

40% 

populacji 

60+ 



ŚRODKI NA INWESTYCJE 

Posiadanie pieniędzy jest lepsze niż nędza.  

Z powodów czysto finansowych. 

 

Woody Allen 



Widzę wielkie miasto pełne 

wieżowców  

Od czego zacząć ?  



Jaką obrać strategię ? 



Partnerstwo lub 

tworzenie 

konsorcjum we 

wdrożeniu na 

rynek 

Nasza Strategia 

Rezultat +  

Ekspertyza i 

usługi eksperckie  

Wdrożenie nowych 

projektów przy współpracy 

z przedsiębiorcami 

Inne możliwości ? 



związek na lata 

czy tylko szybkie randki 

Współpraca z biznesem 



Nie wiemy, kim możemy być, 
dopóki nie dowiemy się, co 
możemy zrobić. 

   Ken Robinson 

 

 Upór i 

wytrwałość 

spryt i 

inteligencja 



Współpraca widziana 

oczami właściciela 

Ile będzie mnie 

kosztowała ?  

Współpraca 

widziana oczami 

pracownika firmy 

Ile zajmie 

dodatkowej pracy ?  



 

Ale z kim rozmawiać ? 

 Kto decyduje ? 

 Kto odpowiada za wdrożenie ? 

 Kto odpowiada za sprzedaż i marketing ? 



Komunikowanie pracownikom, w jaki sposób  

w firmie postrzega się kwestie najistotniejsze  

z jej punktu widzenia  

 

czyli jak efektywnie się komunikować . 



Współpraca 

- dzielimy wartości i cele 

- spójność wewnętrzna 

- partycypacja 

- indywidualne podejście 

- rozwój grupowy 

 

 





. 

i-Lab inspirujące , innowacyjne rozwiązania zaprojektowane w celu przenoszenia użytkowników  
z ich codziennego środowiska do nadzwyczajnej przestrzeni sprzyjającej twórczemu myśleniu  

i rozwiązywaniu problemów  

 2000 pierwsza ILab-LAB Royal Mail’s Futures and Innovation Group w Rugby w Wielkiej Brytanii  
Symulacja środowiska, jako sposobu wprowadzania nowych czynników  

mogących potencjalnie organizować proces planowania i organizacji  
oraz pomóc zespołom zarządzającym w opracowaniu nowych rozwiązań. 

2008 pierwszy i-Lab w Polsce Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu 
Laboratorium innowacji tworzące warunki do organizacji i przeprowadzenia burz mózgów 

2015 pierwszy i-Lab Plus Grupa Eurokreator w Krakowie 
to pierwsze w Polsce zintegrowane interaktywne środowisko szkoleniowe skierowane do: 

Liderów, Managerów, Kreatorów, Innowatorów, które systemowo wspiera rozwój ich kompetencji. 



EWOLUCJA W KIERUNKU……  



i-Lab inspirujące, innowacyjne rozwiązania zaprojektowane w celu 
przenoszenia użytkowników z ich codziennego środowiska do 
nadzwyczajnej przestrzeni sprzyjającej twórczemu myśleniu  

i rozwiązywaniu problemów  



? 
? 
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? 
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Komunikacja i proksemika 

Eyetracking 

Badania afektywne i emotywne 

Psychologia 

User Experience 



Atrakcyjność 1,944

Przejrzystość 1,875

Efektywność 1,542

Zaufanie 1,083

Poziom stymulacji 2,000

Oryginalność 1,688

Rodzaje skali



ILAB 
WZROK PODĄŻA ZA GESTEM PROWADZĄCEGO 

SALA WARSZTATOWA 

WZROK SKUPIONY NA MONITORZE I ŁAWCE 

MODYFIKACJA BLOKERÓW PRZESTRZENNYCH ELEMENTY ROZPRASZAJĄCE – BRAK 

SCHEMATU OBSERWACYJNEGO 

DŁUGI CZAS POWROTU WZROKU DO TREŚCI NIEREGULARNOŚĆ OTOCZENIA WPŁYWA 

POZYTYWNIE NA BUDOWĘ RELACJI 

WYRAŹNE ROZGRANICZENIE RÓL:  

NADAWCA-ODBIORCA 

ZWIĘKSZENIE ROLI UCZESTNIKA  

– ODBIORCA JAKO PROKONSUMENT 

ZWIĘKSZENIE ZAPAMIĘTYWALNOŚCI TREŚCI  DOŚWIADCZENIE INTELEKTUALNE BEZ UDZIAŁU 

EKSPRESJI I EKSPERYMENTU  



PERCEPCJA 
postrzeganie 

motywacja 

koncentracja 

zapamiętywalność 

pobudzenie 

+20/30% 



Cel główny projektu 
Wzmocnienie roli instytucji szkolnictwa wyższego 
w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego, wsparcie dla 
krajowych polityk na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i promocja „zielonej kultury” w ramach 
uczenia się przez całe życie Cele szczegółowe 

• Opracowanie modułów szkoleniowych w celu promowania „zielonych umiejętności” 
(green skills)  

• Promowanie uczenia się przez całe życie 

• Krzewienie „zielonej kultury” (green culture) w społeczności akademickiej i wśród 
interesariuszy zewnętrznych 



REZULTATY PROJEKTU 

1. Repozytorium online („Green Open Education Resources”) 

2. Centra szkoleniowe („Green Training Centers”) w uczelniach 

partnerskich Rosji i Kazachstanu 

3. Moduły szkoleniowe („Green Training Modules”) dla ekologii, nauk o 

żywności i gospodarki przestrzennej 

4. Złożenie wniosków o utworzenie regionalnych centrów eksperckich dla 

edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (Regional Centres of 

Expertise for Education for Sustainable Development) pod egidą 

Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio: 

– RCE Rosja - Centralny Region Federalny  

– RCE Kazachstan 



1. Działalność centrów szkoleniowych („Green Training Centers”) w 

uczelniach partnerskich Rosji i Kazachstanu – usługi dla różnych grup 

docelowych, z wykorzystaniem modułów szkoleniowych („Green 

Training Modules”) 

2. Działalność regionalnych centrów eksperckich dla edukacji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju – inicjowanie i koordynacja działań na 

szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym 

– RCE Rosja - Centralny Region Federalny  

– RCE Kazachstan 

3. Prace nad nowymi projektami – narzędzia samooceny „zielonych 

umiejętności”, system certyfikacji kompetencji związanych ze 

zrównoważonym rozwojem, „microcredentials” etc. 

TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU 



Po meczu Polska-USA w półfinale Mistrzostw 

Świata w siatkówce 

 

Dziennikarz: Cieszycie się jesteście już 

wicemistrzami świata? 

 

Aleksander Śliwka: Proszę nie zadawać 

takich pytań. My nic nie osiągnęliśmy. Jutro 

gramy o złoto.  

 

 

 



Dokąd płyniemy ?  

Dziękuję za uwagę 

 

rafal.kunaszyk@eurokreator.eu 



DZIĘKUJĘ! 


