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Streszczenie projektu  

W ramach projektu  PROSPER opracowany zostanie transdyscyplinarny program edukacyjny   

„Stawianie czoła wyzwaniom świata rzeczywistego poprzez przedsiębiorczość społeczną” wraz 

z zestawem narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli/trenerów prowadzących kurs i dostępem do 

zdalnej platformy do edukacji przedsiębiorczości społecznej. Program PROSPER opiera się o 

następujące założenia  edukacyjne: 

• Nauka oparta na grach: bazując na silnym potencjale grywalizacji w tworzeniu wartości i 

wpływu na zachowanie ludzi, PROSPER dąży do budowania relacji pomiędzy studentami (bez 

względu na kierunek studiów) a otoczeniem społecznym i pokazania możliwości  tworzenia 

własnych zrównoważonych rozwiązań.  

• Uczenie się poprzez usługi: opierając się na badaniach, które identyfikują uczenie się poprzez 

usługi jako odpowiednie podejście do nauczania przedsiębiorczości społecznej, nasz projekt ma 

na celu wykorzystanie ww. podejścia do zdobywania rzeczywistych doświadczeń między innymi 

poprzez współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi.   

Dzięki ponadnarodowemu charakterowi PROSPER ma szansę  stać się ważnym instrumentem 

wzmacniającym współpracę europejską w dziedzinie Przedsiębiorczości  społecznej,  poprzez 

tworzenie trwałych partnerstw  łączących instytucje szkolnictwa wyższego, studentów, 

przedsiębiorstwa społeczne i interesariuszy w skali europejskiej. 



    
   

 

Rezultaty Projektu: 

IO1: Kurs edukacyjny  „Stawiania czoła wyzwaniom świata rzeczywistego poprzez 

przedsiębiorczość społeczną”,  składający się z 6 następujących interaktywnych modułów: 

- Wprowadzenie do przedsiębiorczości społecznej 

- Umiejętności planowania biznesowego i zarządzania 

- Finansowanie przedsiębiorstw społecznych 

- Mierzenie wpływu społecznego 

- Projekty uczenia się usług 

- Refleksja na temat naszej podróży do przedsiębiorczości społecznej 

 

IO2: Zestaw narzędzi szkoleniowych dla nauczycieli wspierających realizację kursu, zawierający 

6 podręczników, które będzie można wydrukować w formie tradycyjnej, a także korzystać na 

zasadach ebooków: 

- podręcznik przedsiębiorczości społecznej 

- krótki przewodnik po gamifikowanym kursie mieszanego uczenia się 

- podręcznik korzystania z platformy edukacyjnej 

- podręcznik do nauki poprzez usługi 

- podręcznik refleksji 

- podręcznik dla nauczycieli w zakresie nawiązywania  partnerstw z przedsiębiorstwami 

społecznymi i podmiotami społecznymi 

 

IO3: platforma internetowa PROSPER na rzecz przedsiębiorczości społecznej, która ułatwi 

studentom naukę poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń, otwarty dostęp do 

zasobów edukacyjnych  i ustanowienie internetowych kanałów komunikacji między 

nauczycielami, studentami i i przedsiębiorcami społecznymi. 

 


