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ROZDZIAŁ I.
WPROWADZENIE DO PROJEKTU THE SOUND OF BUSINESS

I.1 POMYSŁ, GENEZA I KONCEPCJA PROJEKTU THE SOUND OF BUSINESS

Metoda opisana w niniejszym dokumencie jest wynikiem wieloletniego doświadczenia (zawodowego i
osobistego) i przemyśleń niektórych członków zespołu projektowego. Pomysł zrodził się dzięki
dostrzeżeniu wspólnych elementów trzech, wydawać by się mogło odmiennych światów: muzyki
rockowej, Zarządzania cyklem projektu (PCM) oraz zakładania i prowadzenia firmy. Do analizy tego
założenia przyczyniła się miłość do muzyki rockowej, która była zawsze pielęgnowana przez jednego z
twórców projektu i zaproponowanej w dokumencie metodologii, Alessandra Melillo (który przez kilka
lat prowadził audycję radiową poświęconą muzyce rockowej, i który grał w kilku zespołach). Ta miłość
połączona została przez niego z osobistym doświadczeniem w roli managera projektu i instruktora w
zakresie Zarządzania cyklem projektu (PCM), a także z doświadczeniem, które zdobył jako
współzałożyciel i koordynator organizacji (PRISM, partner projektu). Jego intuicję podzieliły
organizacje partnerskie projektu, z którymi wspólnie przeanalizowano zasadność i możliwość
stworzenia projektu i metodologii ogólnoeuropejskiej, która uwzględni te aspekty i będzie
odpowiadać potrzebom wspólnym dla różnych obszarów, a także sfer społeczno-ekonomicznych .
Celem UE jest zagwarantowanie 75% wskaźnika zatrudnienia (osób w wieku 20-64 lat) do roku 2020.
W roku 2016 wskaźnik zatrudnienia (osób w wieku 20-64 lat) w UE-28 wynosił 71,1%. Na Węgrzech
wskaźnik jest na poziomie 70%, we Włoszech, w Bułgarii i Polsce wynosi ponad 60%, zaś w Grecji i na
Słowacji poniżej 60%.
Jak napisano w komunikacie Komisji Europejskiej „Program na rzecz nowych umiejętności i
zatrudnienia”, promowanie przedsiębiorczości, samozatrudnienia o innowacji „może być źródłem
innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na oczekiwania społeczne w procesie partycypacyjnym, i
zapewniających konkretne możliwości zatrudnienia dla osób znajdujących się na marginesie rynku
pracy”.
Projekt „The Sound of Business” jest unikatową i innowacyjną inicjatywą opierająca się na
strategicznym partnerstwie podmiotów mających duże znaczenie w europejskim obszarze kształcenia
dorosłych. W ramach projektu opracowano i przetestowano konkretny kurs szkoleniowy, który buduje
kompetencje w zakresie przedsiębiorczości i doskonali umiejętności przekrojowe osób dorosłych,
wykorzystując w tym celu nieformalne podejście dydaktyczne, w którym historia muzyki rockowej
przeplata się z głównymi założeniami zarządzania cyklem projektu i zagadnieniami biznesowymi.
Opracowaną metodologię poddano testowaniu (podczas pilotażowego kursu szkoleniowego
zorganizowanego w Caltanissetcie we Włoszech) z zaleceniem wykorzystania jej w grupie wiekowej
między 25-60 lat, przy czym możliwe jest jej dostosowanie do grupy uczestników posiadających różne
4

wcześniejsze doświadczenia, np. grupy osób bezrobotnych lub objętych niepełnym zatrudnieniem,
osób, które muszą się przekwalifikować lub osób, które wracają na rynek pracy (w wielu przypadkach
są to kobiety). Metodologia jest idealna dla początkujących przedsiębiorców, którzy wykazują duże
zainteresowanie i potrzebę dalszego rozwijania ich kompetencji managerskich.
Instrukcja szkolenia została opracowana z myślą o nauczycielach, coachach i instruktorach mających
co najmniej 3-letnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych, kształceniu nieformalnym lub
coachingu.
Autorzy chcieliby, by duch Rock’n’Rolla przyczynił się do wyjątkowego zaangażowania i był źródłem
całkowicie pozytywnych odczuć i atmosfery uczenia się zarówno dla nauczycieli, jak i samych uczących
się, którzy będą mieli możliwość osobiście przekonać się, czym jest metoda The Sound of Business.
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I.2. PARTNERSTWO W PROJEKCIE THE SOUND OF BUSINESS

ICEP – Instytut Europejskiej Certyfikacji Personelu (Institute of
European Certification of Personnel)
Bratislava 81106, Vysokà 26
Słowacja
www.iceponline.com
ICEP przyczynia się do zwiększenia wiarygodności systemu międzynarodowej certyfikacji
i uczestnictwa w rynku pracy lub wolontariacie przede wszystkim dzięki zaangażowaniu
niezależnych podmiotów certyfikujących.

Akademia przedsiębiorczości (AKEP)

Athens 11144, Tsiller 61
Grecja
www.akep.eu

Akademia przedsiębiorczości (AKEP)współpracuje z Federacją Greckich Stowarzyszeń
Młodych Przedsiębiorców (OESYNE) i jej celem jest pomoc w tworzeniu przyjaznego
środowiska biznesowego, który wspiera rozwój przedsiębiorczości w Europie
południowo-wschodniej i pomaga młodym przedsiębiorcom w osiąganiu ich celów i
planów biznesowych.

Izba Handlowo-Przemysłowa w Csongradzie (CSMKIK)

Szeged 6721, Parizsi krt. 8-12
Węgry
www.csmkik.hu

Izba Handlowo-Przemysłowa w Csongradzie założona została ponad 125 lat temu i
obecnie należy do niej blisko 1400 członków z branży handlowej, przemysłowej,
usługowej i artystycznej. Przedsiębiorstwa te stanowią blisko 60% siły gospodarczej w
państwie. Misją naszej Izby jest wzmocnienie podejmowanych inicjatyw gospodarczych,
wspieranie rozwoju biznesu i stworzenie bezpiecznego i zrównoważonego otoczenia
biznesowego. Jednym z naszych kluczowych priorytetów jest zapewnienie ochrony
uczciwym działaniom biznesowym i promocja ogólnych interesów podmiotów
gospodarczych.
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Europejskie Centrum Jakości

Sofia 1166, Racho Petkov Kazandzhiata Ulica 8, Adora Business
Center
Bułgaria
www.ecq-bg.com
Dzięki wykwalifikowanym i doświadczonym pracownikom, oraz bogatemu
doświadczeniu na arenie międzynarodowej i know-how partnerów, Europejskie
Centrum Jakości (ECQ)jest w stanie zaoferować swoim klientom profesjonalne
usługi doradcze. W odpowiedzi na dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce
światowej XXI wieku ECQ nieustannie rozszerza zakres swoich działań. Celem
ECQ jest przygotowanie klientów na nadchodzące zmiany w otoczeniu
biznesowym w związku z przystąpieniem Bułgarii do UE w 2007.

Prism – Promozione Internazionale Sicilia-Mondo

Enna 94100, Palazzo Grimaldi, Via Falautano
Włochy
www.associazioneprism.eu

PRISM wspiera rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy obszarów, na których
działa. Jako wykwalifikowana jednostka pośrednicząca monitoruje i wspiera
wdrażanie polityk rozwojowych opracowywanych przez organy lokalne i
międzynarodowe, w szczególności Unię Europejską, z wykorzystaniem funduszy
strukturalnych oraz dotacji bezpośrednich nadzorowanych przez Komisję
Europejską lub jej agencje wykonawcze.

SAN – Społeczna Akademia Nauk
Łódź, 90113, Ul. Sienkiewicza 9
Polska
www.swspiz.pl
Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią oferującą nowoczesne metody
kształcenia. Wysokiej jakości nauczanie połączone jest ze zdobywaniem
praktycznych umiejętności w dziedzinie nauk ekonomicznych, społecznych i
biznesowych. Głównym celem uczelni jest łączenie teorii z praktyką w celu
wspierania studentów w odnajdywaniu ich miejsca na rynku pracy.
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ROZDZIAŁ II.
METODOLOGIA PROJEKTU THE SOUND OF BUSINESS
II.1 UCZENIE SIĘ POZAFORMALNE

Kształcenie pozaformalne ma długą tradycję w Europie, jednak pojęcie to zostało oficjalnie
wprowadzone w latach 90. Rola, znaczenie i możliwości płynące z kształcenia pozaformalnego zostały
od tego czasu dostrzeżone zarówno przez społeczeństwo obywatelskie, jak i rządy i instytucje
europejskie. W dziedzinie tej doszło także to zmiany terminologicznej, ponieważ pojęcie kształcenie
zaczęto zastępować pojęciem uczenie się uznając, że w kontekście uczenia się pozaformalnego na
pierwszy plan wysuwa się osoba ucząca się.

Profesjonaliści pracujący w branży kształcenia pozaformalnego często wolą nie stosować jednego,
uniwersalnego opisu tej ramy metodologicznej, jednak są zgodni, że uczenie się pozaformalne
charakteryzuje się następującymi cechami:

-

Zrównoważone interakcje między kognitywnym, emocjonalnym i praktycznym wymiarem
uczenia się
Połączenie uczenia się indywidualnego i grupowego z podejściem kolektywnym
Podejście partycypacyjne zorientowane na osobę uczącą się
Podejście holistyczne i zorientowane na proces
Oparte na doświadczeniu i działaniu
Dobrowolne i (najlepiej) dostępne na każdego
Zorganizowane stosownie do potrzeb uczestników

(Źródło: Rada Europy Sympozjum na temat Kształcenia Pozaformalnego: Raport (2001.)

W palecie metodologii pozaformalnej znaleźć można metody oparte na komunikacji (interakcja &
dialog), działaniu (doświadczenie, praktyka, eksperymenty), aspektach społecznych (praca zespołowa,
networking) i samodzielności (kreatywność, odkrywanie, odpowiedzialność).

Uczenie się pozaformalne odnosi się do zaplanowanych, opracowanych programów i procesów
kształcenia indywidualnego i społecznego, którego zadaniem jest zwiększenie umiejętności i
podniesienie kompetencji poza programem kształcenia formalnego.
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W celu wyraźnego odróżnienia kształcenia pozaformalnego od innych ram, należy zrozumieć, że
kształcenie formalne dotyczy opracowanego systemu kształcenia rozpoczynającego się w szkole
podstawowej i kończącego się w szkole wyższej, który obejmuje specjalne programy kształcenia
zawodowego i profesjonalnego. W kształceniu formalnym zdobyte przez uczących się kompetencje
poddawane są często ocenie i zwykle uznanie tych kompetencji przyjmuje postać świadectwa.

Tymczasem uczący się uczestniczą w formalnych i pozaformalnych formach uczenia się na różnych
poziomach, przy czym uczenie się nieformalne odnosi się do procesu uczenia się przez całe życie, w
wyniku którego osoba przyjmuje pewne postawy i wartości, zdobywa umiejętności i wiedzę , którą
czerpie z różnych źródeł otaczającego ją świata i ze zdobywanego każdego dnia własnego
doświadczenia. Ten rodzaj uczenia się uznaje się za niezaplanowany i nieopracowany, i z perspektywy
osoby można uznać, że przebiega on w sposób spontaniczny.
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II.2 ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU (PCM)

Zarządzanie cyklem projektu (PCM) stanowi metodologię przyjętą przez Komisję Europejską jako
główne podejście w zarządzaniu projektem i programem. Głównym celem PCM jest ułatwienie
podejścia opartego na uczestnictwie w opracowywaniu i zarządzaniu projektami, począwszy od
określenia rzeczywistych potrzeb beneficjentów końcowych podejmowanych działań. Podejście to
zapewnia wysoką jakość działań projektowych (które odpowiadają rzeczywistym potrzebom grup
docelowych) i, przede wszystkich, gwarantuje wysoki poziom i trwałość osiągniętych w wyniku
projektu efektów. Pełen cykl projektu składa się z sześciu etapów: programowania, identyfikacji,
definiowania, finansowania, wdrażania i ewaluacji.
W cyklu tym zaznaczono trzy główne zasady:
1. Kryterium decyzyjności i opracowania procedur zdefiniowano na każdym z etapów (w tym wymóg
zgromadzenia kluczowych informacji i kryterium oceny jakości)
2. Etapy w cyklu są progresywne i są ze sobą powiązane.
3. Nowe programowanie i identyfikacja projektu rozpoczyna się od monitoringu i ewaluacji wyników
uzyskanych po zakończeniu każdej interwencji.
Etap monitorowania i ewaluacji ma za zadanie wyznaczyć nowy kontekst, wskazać nową sytuację
stanowiącą podstawę dla nowego projektu i nowe warunki, które należy rozważyć i zmodyfikować
względem poprzedniej interwencji.
II.2.1. DLACZEGO PCM, ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH?

Jak wskazano w poprzednim rozdziale wstępnym, skuteczne zarządzanie projektem wyraźnie
przypomina skuteczne zarządzanie firmą, ponieważ wszystkie działania podejmowane w firmie
stanowią mniejsze lub większe projekty, które następują równocześnie lub jeden po drugim.
Zarządzanie cyklem projektu można wykorzystać w firmie jako skuteczne narzędzie do wyznaczania
kolejności i opracowywania poszczególnych etapów realizacji zadań/projektu. Ponadto, pozwala ono
zrozumieć poszczególne etapy i daje możliwość zarządzania działaniami realizowanymi na danym
etapie. Wdrożenie PCM pozwala firmom na lepsze zaplanowanie działań i ich ocenę, oraz gwarantuje
bezproblemowe zarządzanie wieloma projektami/sekwencją działań realizowanych jednocześnie.
Zarówno „cykle działań”, jak i projekty charakteryzują się następującymi cechami:

✔ Mają punkt początkowy i końcowy
✔ Mają określony cykl życia, z konkretnymi etapami między punktem początkowym i końcowym
✔ Mają jasno zdefiniowane cele, które odpowiadają jasno zdefiniowanym potrzebom
✔ Obejmują zestaw działań
✔ Do ich realizacji potrzebny jest określony budżet
✔ Każdy z uczestników ma przydzieloną określoną rolę i zakres odpowiedzialności
10

Wdrożenie metodologii PCM pozwala przedsiębiorcy uniknąć częstych błędów, takich jak:
✔ Nieprecyzyjne planowanie
✔ Niewłaściwa ocena potrzeb
✔ Niepełna lub nieodpowiednia analiza ryzyka
✔ Nieprzywiązywanie wagi do zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem

W ten sposób przedsiębiorcy mogą najskuteczniej zarządzać posiadanymi zasobami, nie dopuszczając
do ich marnotrawienia, ponieważ dzięki podejściu PCM można z łatwością określić znaczenie,
wykonalność i zrównoważony rozwój projektu. Trzy ostatnie cechy musi posiadać każdy dobry
projekt/firma.

Znaczenie:
✔ Musi opierać się na rzeczywistych potrzebach grup docelowych

Wykonalność:
✔ Musi mieć jasno zdefiniowane, realistyczne i mierzalne cele
✔ Należy uwzględnić i przeanalizować ryzyko
✔ Na etapie wdrażania należy prowadzić stały monitoring w celu kontroli postępów w realizacji

Zrównoważony rozwój:
✔ Korzyści osiągnięte w wyniku zrealizowania projektu powinny pozostać na zrównoważonym poziomie
nawet po zakończeniu projektu.
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II.2. PODSTAWY ZARZĄDZANIA CYKLEM PROJEKTU

Pojęcie „cykl projektu” pochodzi z procesu składającego się z 6 etapów, które tworzą proces
rozpoczynający się planowaniem i kończący się wdrożeniem, a zatem cały proces zaczyna się od
pomysłu, a kończy na jego realizacji.

Programowanie

Ewaluacja

Identyfikacja

Wdrażanie

Definiowanie

Finansowanie

II.2.2.1 Podstawowe cechy procesu
Dla każdego etapu cykl określa:
✔ Najistotniejsze decyzje
✔ Kluczowe informacje
✔ Podział odpowiedzialności
Etapy są progresywne, co oznacza, że do kolejnego etapu można przejść dopiero po zrealizowaniu
etapu wcześniejszego.

II.2.2.2 Etapy w Cyklu projektu

1. Programowanie
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Podczas pierwszego etapu przeprowadzane są różnego rodzaju analizy, których celem jest
zidentyfikowanie problemów i ograniczeń możliwych do rozwiązania, oraz szans, z których można
skorzystać dzięki współpracy. Celem jest zidentyfikowanie głównych założeń i priorytetów w zakresie
współpracy, i dzięki temu opracowanie odpowiednich i realnych ram programowania, w ramach
których możliwe jest zidentyfikowanie projektów. Pod uwagę brana jest także ewaluacja wyników
wcześniejszych projektów, które wykorzystuje się jako wzorzec i podpowiedź w wyznaczeniu kierunku
dla przyszłych projektów.
2. Identyfikacja
Na etapie Identyfikacji oceniane jest znaczenie projektu i analizowane są pomysły leżące u podstaw
projektu. Bardzo istotnym jest, by koncepcje projektowe odpowiadały rzeczywistym potrzebom grup
docelowych. Dlatego zaleca się przeprowadzenie dogłębnej analizy grup docelowych, beneficjentów i
stron zainteresowanych, w której uwzględnione zostaną ich problemy. Przeprowadzenie takiej analizy
pozwala zidentyfikować odpowiednie projekty. Na tym etapie przeprowadza się też wstępne studium
wykonalności. Pod koniec etapu Identyfikacji przygotowuje się Sprawozdanie z identyfikacji projektu,
w którym przedstawione zostają przesłanki i cele wdrożenia określonego projektu. Ten etap cyklu
projektu odgrywa najważniejszą rolę jeśli chodzi o wskazanie jego znaczenia, i na etapie tym
opracowywana jest podstawowa struktura projektu.
3. Definiowanie
Szczegółowa koncepcja projektu zostaje opracowana i poddana ocenie w kontekście jej wykonalności i
zrównoważonego wykorzystania przez beneficjentów i grupy docelowe. Wybrana koncepcja projektu
musi spełniać wymogi zarówno w zakresie zrównoważonego wykorzystania, jak i wykonalności. Na
tym etapie opracowywane zostają wskaźniki projektowe i Matryca logiczna projektu.
4. Finansowanie
Na tym etapie podejmuje się decyzje w zakresie finansowania oraz ustala się, czy projekt ma szanse
na dofinansowanie. Ponadto podpisane zostają Umowy w sprawie finansowania, w których określa się
sposób wdrożenia i finansowania projektu.
5. Wdrażanie
Po właściwym zaplanowaniu projektu i uzyskaniu jego finansowania, rozpoczyna się etap wdrażania
projektu. Zasady na etapie Wdrażania:
Planowanie i ponowne planowanie - na etapie Wdrażania należy na bieżąco odnosić się do Planu
działania, Budżetu i Matrycy logicznej projektu; dokumenty te powinny być regularnie aktualizowane
stosownie do ewentualnych zmian.
Monitorowanie - w celu osiągnięcia założeń projektowych należy prowadzić stały monitoring projektu
Raportowanie - sprawozdania z postępów realizacji projektu są sporządzane w zakresie jego
przedmiotowego i finansowego wdrażania, co pozwala zagwarantować, że realizacja przebiega w
sposób zamierzony i zbliża się do osiągnięcia zidentyfikowanych celów.
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6. Ewaluacja
Podczas ostatniego etapu, Etapu Ewaluacji, ocenie podlega znaczenie projektu, osiągnięcie celów,
zrównoważona trwałość osiągniętych efektów i wpływ projektu. Dane zgromadzone podczas etapu
ewaluacji są istotnie zarówno dla instytucji finansującej, jak i dla wnioskodawcy, i są przekazywane
podmiotom zaangażowanym z procesy decyzyjne w zakresie przyszłych okresów programowania,
stanowiąc wnioski na przyszłość lub będąc nowym punktem początkowym w celu wyznaczenia
nowych priorytetów.

II.2.2.3 Cykl projektu, na poziomie projektu, z perspektywy wnioskodawcy
Na poziomie projektu i z perspektywy wnioskodawcy Cykl projektu można podzielić na trzy części:
1. Sporządzenie wstępnej wersji projektu
2. Wdrażanie
3. Monitorowanie, ewaluacja, dalsze działania

1. Sporządzenie wstępnej wersji projektu
✔ Istnieje potrzeba i pomysł
✔ na sporządzenie wstępnej wersji projektu
✔ Analiza zrównoważonego charakteru, wykonalności i znaczenia projektu (np. analiza sektora
przemysłowego, analiza ryzyka, itd.)
✔ Nawiązanie partnerstwa
✔ Zdefiniowanie celów projektu
✔ Zdefiniowane struktury zarządzania projektem
✔ Opracowanie planu działania i dynamiki zasobów
✔ Pozyskanie finansowania (źródeł finansowania)

Wykorzystanie odpowiednich umiejętności biznesowych/managerskich: zarządzanie czasem, zarządzanie
HR, zarządzanie ryzykiem, analiza stron zainteresowanych, analiza sektora przemysłowego, networking,
planowanie finansowe, budżetowanie

2. Wdrażanie
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✔ Procedura przetargowa
✔ Podpisanie umowy
✔ Działania managerskie podejmowane przez zespoły projektowe
✔ Monitoring
✔ Zadania administracyjne
Wykorzystanie odpowiednich umiejętności biznesowych/managerskich: zarządzanie stronami
zainteresowanymi, zaopatrzenie, zarządzanie jakością, komunikacja, umiejętności miękkie związane z
zarządzaniem projektem (cechy przywódcy, budowanie zespołu, motywowanie, aktywne słuchanie,
d j
i d
ji
i
i k flik ó i d )

3. Monitorowanie, ewaluacja, dalsze działania
✔ Dalsze działania
✔ Zrównoważony charakter osiągniętych wyników

II.2.3 PROCES PLANOWANIA PROJEKTU

II.2.3.1 Narzędzia zarządzania projektem
Podczas sporządzenia wstępnej wersji projektu i w późniejszych etapach, a także podczas etapu
wdrażania projektu można wykorzystywać różne narzędzia, które pozwolą lepiej zaplanować, wdrożyć
i ocenić działania podejmowane w ramach projektu. Obejmują one:
●
●
●
●
●
●

Drzewo problemów
Drzewo celów
Matryca logiczna projektu
Analiza SWOT
Analiza stron zainteresowanych
Wykres Gantta

Spośród przedstawionych powyżej narzędzi najskuteczniejsze jest drzewo problemów, drzewo celów i
matryca logiczna projektu, którą często określa się terminem „pomocy z myśleniu”; narzędzia te
ułatwiają zaplanowanie, wdrożenie i ocenę działań.

II.2.3.2. Podejście z wykorzystaniem matrycy logicznej projektu
W podejściu z wykorzystaniem matrycy logicznej projektu realizuje się kolejno dwa etapy: etap
analizy i etap planowania.

Etap I: Analiza

Etap II: Planowanie
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1. Analiza stron zainteresowanych - obejmuje 1. Opracowanie Matrycy logicznej projektu
analizę
wszystkich
potencjalnych
stron W jaki sposób projekt będzie zbudowany,
zainteresowanych i ich możliwości
sprawdzenie logiki wewnętrznej, ryzyka,
określenie mierzalnych wskaźników
2. Analiza problemów - „Drzewo problemów” 2. Harmonogram działań - opracowanie
Identyfikacja kluczowych problemów, głównych właściwej kolejności działań, określenie długości
ograniczeń i możliwości. Ustalenie związku działań, rozdział obowiązków
przyczynowo skutkowego.
3. Analiza celów - „Drzewo celów”: 3. Opracowanie harmonogramu pozyskania
przekształcenie problemów w cele, przy czym zasobów - budżetowanie działań
cele stanowią rozwiązanie zidentyfikowanych
problemów
4. Analiza strategii - zidentyfikowanie różnych
strategii w celu wypracowania rozwiązania wybór najlepszej strategii
Etap I: Analiza
1. Analiza stron zainteresowanych
W pierwszym etapie należy zidentyfikować wszystkie strony zainteresowane. Stroną zainteresowaną
może być osoba fizyczna, grupa osób, instytucji lub firm, które mają szczególny interes w danym
projekcie.
Należy upewnić się, że zidentyfikowane zostały różne rodzaje stron zainteresowanych, które posiadają
wyróżniające je cechy.
1. Strony zainteresowane: Osoby fizyczne lub instytucje będące podmiotami, które - w sposób
bezpośredni lub pośredni, pozytywny lub negatywny - mogą odczuwać skutki realizacji projektu lub
programu.
2. Beneficjenci: To podmioty, które w jakikolwiek sposób korzystają z wdrożenia projektu. Można tu
dokonać podziału na:
(A) Grupę docelową (grupy docelowe): Grupa/podmiot, na który projekt wywrze pozytywny
wpływ na poziomie Celu projektu. Może to być pracownik/pracownicy organizacji
partnerskich;
(B) Beneficjenci końcowi: Podmioty, które skorzystają z realizacji projektu w perspektywie
długookresowej na poziomie społeczeństwa lub sektora ogółem, np. „dzieci” dzięki
zwiększonym wydatkom na opiekę zdrowotną i edukację, „konsumenci” dzięki poprawie
wytwarzania produktów rolnych i
udoskonalonym działaniom marketingowym.
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3. Partnerzy projektu: Podmioty, które wdrażają projekt w danym państwie (które są także stronami
zainteresowanymi, i mogą stanowić „grupę docelową”). 1
Po zidentyfikowaniu stron zainteresowanych należy przystąpić do ich analizy. Analizę stron
zainteresowanych można przeprowadzić wykorzystując różne narzędzia, na przykład analizę SWOT
(mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia), matrycę analizy stron zainteresowanych, diagram
Venna lub mapę pająka 2.
Przykładowa Matryca analizy stron zainteresowanych
Strona zainteresowana i
podstawowe cechy

Interes i sposób dotknięcia
problemami.

Możliwości i motywacja do
zmiany sytuacji

Możliwe działania
pozwalające odpowiedzieć
na interesy

2. Analiza problemów - „Drzewo problemów”
Celem analizy problemów jest zidentyfikowanie negatywnych aspektów bieżącej sytuacji oraz
ustalenie związku przyczynowo skutkowego między zidentyfikowanymi problemami. Zidentyfikowane
problemy należy uporządkować w relacji przyczyna-skutek w celu stworzenia drzewa problemów. Jeśli
problem stanowi przyczynę, umieszcza się do na niższym poziomie, jeśli jest konsekwencją, umieszcza
się go na wyższym poziomie drzewa.

1

Rząd Republiki Serbii, Urząd Integracji z UE (2011) Przewodnik podejścia wykorzystującego Matrycę logiczną projektu
Kluczowe narzędzie w Zarządzaniu cyklem projekt, Global Printing, Belgrad, s. 14
2
Komisja Europejska (2004): Metody zapewnienia pomocy: Zarządzanie cyklem projektu, Część 1, strona 62 Dokument
dostępny online. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cyclemanagement-200403_en_2.pdf Downloaded:14/08/2019
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Przykładowe Drzewo problemów

Stworzenie drzewa problemów stanowi zwykle grupę działań, które często przyjmują formę burzy
mózgów, w którą można zaangażować także strony zainteresowane. W celu właściwego zbudowania
drzewa problemów należy zrealizować następujące
etapy:

1. Zidentyfikowanie istniejących kluczowych
problemów
2. Wybór kluczowego problemu, który będzie
analizowany
3. Zidentyfikowanie problemów powiązanych z
kluczowym problemem w celu określenia
przyczyn i skutków kluczowego problemu
4. Hierarchiczne uporządkowanie przyczyn i
skutków: problemy, które bezpośrednio
wywołują problem (tj. są jego przyczyną)
umieszcza się niżej, problemy, które są bezpośrednim skutkiem kluczowego problemu są
umieszczane wyżej.
5. Pogrupowanie wszystkich problemów w analogiczny sposób
6. Połączenie wszystkich problemów ze związkami przyczynowo skutkowymi
7. Sprawdzenie drzewa problemów oraz jego rewizja w celu zweryfikowania jego aktualności i
kompletności
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3. Analiza celów - Drzewo celów
Na tym etapie problemy na drzewie problemów należy „przełożyć”, przeformułować na cele, które
mają zostać osiągnięte. W tym celu należy podjąć następujące kroki:
1. Wszystkie negatywne sytuacje zidentyfikowane na drzewie problemów powinny zostać
przeformułowane na rozwiązania pozytywne, pożądane i możliwe do osiągnięcia, przez co staną się
one celami.
2. W celu zapewnienia kompletności i aktualności hierarchicznej kolejności, należy rewidować
dokonaną analizę środki-cele (związek przyczynowo skutkowy na drzewie problemów zostaje
zamieniony na środki-cele na drzewie celów - jednak trzeba zwrócić uwagę, że nie każdy związek
przyczynowo skutkowy może zostać automatycznie zamieniony na środki-cele).
3. Jeśli proces ten rozpoczniemy od danych znajdujących się najniżej i stopniowo będziemy przesuwać
się w górę, związek przyczynowo skutkowy zostanie poprawnie przełożony na środki-cele.
4. Analiza strategii
Spośród wielu celów umieszczonych na Drzewie celów, po uwzględnieniu różnych czynników takich
jak znaczenie, dostępność zasobów, itd., należy wybrać najodpowiedniejszą dla danej interwencji
strategię. Innymi słowy, spośród grupy różnych celów mających środki-cele, należy wybrać ten mający
największe znaczenie. W celu dokonania najlepszego wyboru należy uwzględnić różne aspekty. Są to
między innymi względy finansowe, instytucjonalne, ekonomiczne, techniczne, czy środowiskowe.

Etap II: Planowanie
1. Opracowanie Matrycy logicznej projektu
Matryca logiczna projektu będąca głównych narzędziem PCM powinna zostać opracowana z
wykorzystaniem wyników zgromadzonych na etapie analizy, co gwarantuje, że między działaniami,
wynikami, poszczególnymi celami i ogólnym założeniem projektu istnieć będzie wyraźna, logiczna
spójność.
Matryca logiczna projektu składa się z czterech kolumn i czterech wierszy, jak na przykładzie poniżej:

OPIS PROJEKTU

OBIEKTYWNE

ŹRÓDŁA WERYFIKACJI
(WSKAŹNIKÓW)

WERYFIKOWALNE
WSKAŹNIKI

DZIAŁANIA

ŚRODKI

KOSZTY
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ZAŁOŻENIA

Warunki wstępne/
Wymogi wstępne

Sugerowana kolejność uzupełniania Matrycy logicznej projektu
ZAŁOŻENIA
ZAŁOŻENIA

NA

POZIOMIE

ZAŁOŻENIA

NA

POZIOMIE

NA

POZIOMIE

SZCZEGÓLNEGO CELU/SKUTKU

REZULTATU

ZAŁOŻENIA
DZIAŁAŃ

WARUNKI WSTĘPNE/
WYMOGI WSTĘPNE

Kolumna I: Opis projektu
Cel ogólny: należy wyjaśnić,
dlaczego projekt jest ważny dla
społeczeństwa, jakie długofalowe
korzyści płyną z jego realizacji dla
stron zainteresowanych Projekt

przyczyni się do celu ogólnego, lecz
samodzielnie
nie
spowoduje
całkowitego osiągnięcia tego celu.

Szczególny cel/skutek (wynik):odpowiada na pytanie, co stanowi cel
projektu, który będzie realizowany. Powinien on rozwiązywać
podstawowy problem i należy zdefiniować go jako szereg korzyści. Opisuje docelową sytuację, która
powinna powstać pod koniec realizacji projektu.
Rezultaty (wyniki): sprecyzowane, materialne efekty, które przyczyniają się do realizacji celu projektu.
Są to efekty wykonanych usług, lub kompetencje i zdolności, które stały się dostępne dla uczestników
w wyniku podjętych w ramach projektu działań.

Działania: wykaz działań, które należy podjąć w celu osiągnięcia określonych efektów. Działania
powinny być zawsze ponumerowane i uszeregowane w odpowiedniej kolejności.

Kolumna 4: Założenia
Założenia: stanowią czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu i nad którymi karda managerska
projektu nie może bezpośrednio panować. Jednakże, takie czynniki zewnętrzne mogą mieć
bezpośredni wpływ na postęp w realizacji projektu.
Założenia należy zdefiniować na każdym poziomie matrycy logicznej projektu w celu wyeliminowania,
lub co najmniej zminimalizowania wpływu czynników zewnętrznych, które potencjalnie mogą
negatywnie wpływać na realizację projektu.
Założenia uzupełnia się zaczynając od rubryk dolnych i dalej kierując się w górę matrycy.
Założenia na poziomie działań: czynniki i warunki, które pozostają poza bezpośrednią kontrolą kadry
managerskiej projektu, lecz mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zaplanowanych wyników.
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Założenia na poziomie rezultatu: czynniki i warunki, które pozostają poza bezpośrednią kontrolą
kadry managerskiej projektu, lecz są niezbędne do osiągnięcia celu projektu (szczególnego celu
projektu).
Założenia na poziomie celu: czynniki i warunki, które pozostają poza bezpośrednią kontrolą kadry
managerskiej projektu, lecz mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia ogólnego celu.

Kolumna 2: Obiektywne weryfikowalne wskaźniki
Obiektywne
weryfikowalne
wskaźniki
Źródła weryfikacji
(wskaźników)
Wskaźniki
efektu wskaźników efektu
Źródła
weryfikacji
Wskaźniki rezultatu
Źródła
weryfikacji
Wskaźniki
wyniku wskaźników rezultatu
Źródła
ŚRODKIweryfikacji wskaźników wyniku
KOSZTY
wskaźniki rezultatu.

Po wypełnieniu pierwszej i czwartek kolumny, to znaczy
po dokonaniu opisu projektu i ustaleniu jego założeń,
kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie wskaźników,
które będą wykorzystywane do pomiaru stopnia
osiągnięcia celów.
Do zmierzenia ogólnego
wskaźniki efektu.

celu

wykorzystuje

się

Do zmierzenia szczególnego celu wykorzystuje się

Do zmierzenia rezultatów wykorzystuje się wskaźniki wyniku.
W ostatnim wierszu kolumny brak jest jakiegokolwiek wskaźnika, jednak zamiast niego w tym miejscu
określa się środki (np. zasoby rzeczowe, zasoby ludzkie, itd. niezbędne do zarządzania projektem i
wykonania działań podejmowanych w ramach projektu).
Wskaźniki należy określić zgodnie z kryterium SMART (specific - skonkretyzowany, measurable mierzalny, available - osiągalny, relevant - istotny i time-bound- określony w czasie.

Kolumna 3: Źródła weryfikacji
Źródła weryfikacji należy określić w tym samym czasie co wskaźniki, co spowoduje, że wskaźniki będą
mierzalne. Źródła weryfikacji są również ważne dla zarządzania projektem oraz dla organów
kontrolnych.
Źródłem weryfikacji mogą być wewnętrzne dokumenty, faktury, dane statystyczne, itd. W ostatnim
wierszu kolumny umieszcza się koszty.

Podsumowując, poprawną kolejność wypełniania Matrycy logicznej projektu można opisać w
następujący sposób:
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Opis projektu

Obiektywne
weryfikowalne
wskaźniki

Źródła weryfikacji
(wskaźników)

1
2
3
4

15
13
11
9

16
14
12
10

Założenia

8
7
6
5

II. 3 HISTORIA MUZYKI ROCKOWEJ - I JEJ ZWIĄZEK Z PCM I BIZNESEM

Wszyscy, którzy grali kiedyś w zespole (najlepiej zespole rockowym... co jest wyłącznie osobistą
preferencją twórcy dokumentu, bowiem każdy gatunek muzyki jest odpowiedni) z pewnością
doświadczyli, w sposób mniej lub bardziej świadomy, panującą w zespole muzycznym dynamikę, w
takim samym stopniu intensywną, co kruchą, która łączy członków zespołu i sprawia, że produkt
końcowy, nad którym zespół pracuje jest harmoniczny i nie brak mu spójności.
Granie w zespole oznacza, że wszyscy członkowie są odpowiedzialni za osiągnięcie wspólnego celu,
choć każdy z członków ma swoją rolę, każdy ma swój zakres odpowiedzialności i każdy pełni wyraźnie
określoną funkcję w procesie jakim jest stworzenie muzyki. Czytając artykuły w magazynach
muzycznych nietrudno natknąć się na określenia słynnych muzyków, takie jak „szef działu perkusji”
użyte wobec Rogera Taylora - perkusisty The Queen, czy Johna Bonhama z Led Zeppelin (a jeśli jesteś
basistą, natychmiast zyskujesz miano członka słynnej „sekcji rytmicznej” zespołu), czy „dyrektor ds.
strun” nadane Davidowi Gilmourowi z Pink Floyd.
Ponadto, obok czysto „technicznej” funkcji każdy członek zespołu, każdy zespół rockowy wypracowuje
dynamikę, która jest charakterystyczna dla zarządzania firmą, z zależnościami hierarchicznymi i
wszystkim co jest związane podziałem na szczeble decyzyjne, managerskie i pracownicze. Wystarczy
pomyśleć o (fałszywej) diatrybie między the Beatles i the Rolling Stones, dwoma legendarnymi
zespołami, które działały na tym samym rynku muzycznym, lecz wykorzystywały różne podejścia,
brzmienia i wizerunki, co było wynikiem przyjętej przez nich strategii marketingowej. The Beatles, to 4
„dobrych” chłopców z Liverpoolu, a Stonesi to ci niegrzeczni z buntowniczego Londynu.
Pozostając przy temacie strategicznych wyborów mogących zmienić ścieżkę, po której firma podąża,
pomyślmy o słynnej „przemianie” Boba Dylana.
Na początku swojej kariery Bob Dylan był szanowanym piosenkarzem folkowym. I podobnie jak
piosenkarze folkowi wykonywał swoje utwory akustycznie lub w bardzo tradycyjny sposób. Jednak w
głęboko w środku Bob eksperymentował. Aż w końcu, pewnego wieczoru 1965 roku, podczas
festiwalu „Newport Folk Festival” na zakończenie swojego występu (który aż do tego momentu
przebiegał zgodnie ze standardami folka), Bob Dylan podłączył gitarę elektryczną do wzmacniacza.
Jego publiczność (jego rynek, jego klienci) oniemieli, a ktoś z tłumu wykrzyknął: „Judasz!”. Jednak tym
czynem Bob wybrał swój styl (i powiedzmy wprost, wybrał swój rynek). Następnie zwrócił się do
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swojego zespołu (swojej „firmy) i poprosił swoich „pracowników”, by pracowali z nim dalej zgodnie z
jego wyborem. Polecenie „dyrektora firmy” było jasne i bezpośrednie: „Grajcie cholernie głośno!” i od
tego momentu „firma Dylana” zaczęła zdobywać nowych klientów, nowe rynki i zwyczajnie stała się
legendą (a także jedną z najdłużej istniejących „firm” w historii, która osiągnęła spektakularny
sukces).
Zupełnie jak „the Rolling Stone”.
W tym względzie połączenie takiego podejścia z Zarządzaniem cyklem projektu było naprawdę łatwe.
Niektórzy partnerzy projektu „The Sound of Business” pracowali przy projektach europejskich (innych
projektach w ramach programu Erasmus +), w których wykorzystywano metodę PCM także przy
zakładaniu firm (na przykład projekt „Podtrzymuj życie dzięki przedsiębiorstwu społecznemu” czy
„YouthCoops”), a w niektórych przypadkach próbowano połączyć PCM biznesu i sztuki, jak na przykład
w projekcie „Młoda strona Księżyca” (w którym do wytłumaczenia PCM wykorzystano album Pink
Floyd, który przeszedł do historii „Ciemna strona Księżyca”), i „St’Art”.

PCM użyte w kontekście historii muzyki rockowej pozwala wytłumaczyć, dlaczego ten gatunek muzyki,
dlaczego te zespoły zdołały odnieść sukces w konkretnym okresie w historii (zwyczajnie dlatego, że
stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczne i kulturalne tamtego okresu), pozwala nam zrozumieć,
dlaczego wybrano określone strategie, (które stanowiły też wybór strategii marketingowej), daje
wgląd do popełnionych błędów i tłumaczy porażki lub zniknięcie z rynku poszczególnych muzyków, i
zwraca uwagę na artystów, którzy potrafili dostosować się do nowych warunków rynkowych i
przeformułować swoją ofertę, i mimo to pozostawać o szczytu swojej kariery.
To wszystko pozwoliło nam wyobrazić sobie i ośmieliło nas do opracowania (a następnie
przetestowania) kursu szkoleniowego, o którym więcej piszemy w dalszej części mając nadzieję, że
„będziecie zaskoczeni”!
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ROZDZIAŁ III.
PROGRAM SZKOLENIOWY - PROJEKT THE SOUND OF BUSINESS
III.1. OPIS

Częścią projektu „the Sound of Business” realizowanego w ramach programu Erasmus + było
opracowanie 7-dniowego pilotażowego kursu szkoleniowego, który przeprowadzono w Caltanissetcie
we Włoszech, i w którym uczestniczyło 24 osoby.
Kurs szkoleniowy stanowił okazję, zarówno pod względem artystycznym, jak i międzykulturowym, do
krytycznego przyjrzenia się ostatnim osiągnięciom w dziedzinie podejmowania przez osoby dorosłe
samozatrudnienia albo podnoszenia ich wyników w pracy. Uczestników zapoznano z różnymi etapami
związanymi z powstawaniem firmy; rozmawiano o PCM i historii muzyki podając przykłady znanych
muzyków/zespołów oraz przyjętych przez nich strategii w branży muzycznej. Na każdym etapie
uczestników zachęcano do wyobrażenia sobie, że są aktorami odpowiedzialnymi za swoje życie i
rozwój kariery.
W części praktycznej zostali poproszeni o skuteczne przeniesienie ich osobistych pomysłów na biznes
plan odpowiadający zidentyfikowanym przez nich potrzebom i kompetencjom.
Poniżej przedstawiono wszystkie działania szkoleniowe, które przeprowadzono podczas kursu
szkoleniowego, i które dopracowano stosownie do informacji zwrotnej udzielonej przez uczestników.
Wcześniej zaprezentowano ogólny opis stanowiący krótkie wprowadzenie do kursu, jego celów, treści,
struktury, zastosowanych metod szkoleniowych, oczekiwanych rezultatów, wykorzystywanych
materiałów i wskazania literatury z tym zakresie.
Na kolejnych stronach znajduje się harmonogram programu kursu szkoleniowego wraz z materiałami.
Jesteśmy pewni, że dzięki umieszczonym w tym poradniku informacjom, doświadczeni nauczyciele
będą w stanie odtworzyć działania szkoleniowe i skorzystają z materiałów dostępnych na platformie
e-learningowej, którą stworzono w ramach projektu.
Mamy nadzieję, że niniejszy podręcznik będzie dla Państwa stanowić źródło wielu inspiracji w
przygotowaniu działań szkoleniowych, które pomogą wielu osobom poruszyć ich biznesy!

PROGRAM SZKOLENIOWY - PROJEKT THE SOUND OF BUSINESS
Organizator kursu

PRISM – WŁOCHY

Nauczyciel

Alessandro Melillo

Koordynator

Zsofia Toth

Wprowadzenie
do kursu

Kurs szkoleniowy rozpoczyna się spostrzeżeniem, że kwestie związane z zarządzaniem i
promocją zespołu rockowego (począwszy od wybrania członków zespołu, zapewnienia
równowagi między nimi, przydzielenia zadań każdemu członkowi zespołu, dokonania wyboru w
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zakresie rodzaju twórczości, koncertów, albumów, promocji zespołu i ich produktów,
zainwestowania w sprzęt muzyczny, środki transportu i tak dalej) są podobne do wszystkich
wyborów podejmowanych przez przedsiębiorcę.
Zrozumienie
celów

- przekazanie instruktorom wiedzy, kluczowych kompetencji i narzędzi związanych z
umiejętnościami podstawowymi i przekrojowymi, zarządzaniem projektem i kształceniem w
zakresie przedsiębiorczości
- przekazanie wiedzy na temat wykorzystania kształcenia pozaformalnego opartego na muzyce
(rockowej)
- przetestowanie innowacyjnych modułów kształcenia
- wykorzystanie metodologii szkoleniowych, które pozwalają na większe zaangażowanie
dorosłych osób uczących się
- polepszenie wyników w pracy i zwiększenie satysfakcji zawodowej uczestników

Treść kursu
szkoleniowego

Analiza historii muzyki (rockowej) (poprzez oglądanie nagrań video, słuchanie piosenek,
prezentacji case studies, opowiadania, uczestniczenie w organizowanych w ramach kursu ad
hoc występach muzycznych na żywo) połączona zostanie z tak zwanym zarządzaniem cyklem
projektu (PCM), które jest podejściem logicznym wykorzystywanym przy tworzeniu i
zarządzaniu firmą, i które zostanie przeanalizowanie na każdym etapie (programowania,
identyfikacji, definiowania, finansowania, wdrażania, ewaluacji).
Uczestniczy przyjrzą się wielu różnym zespołom rockowym (Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd,
Queen, David Bowie, czy the Spiders from Mars, the Jimi Hendrix Experience, Led Zeppelin,
itd.) i przeanalizują ich wybory i strategie „biznesowe”, na które się zdecydowały.

Metodologia
szkoleniowa

Ponadto, wszystkie działania i metody pracy opierają się na założeniach kształcenia
pozaformalnego.
- podejście holistyczne (umysł, ciało i uczucia).
- case studies, nagrania video, opowiadania i działania związane z wymianą informacji na temat
historii muzyki rockowej.
- podejście zorientowane na uczestnika oraz uczenie się w grupie - element ten wykorzystuje
zarówno uczenie się indywidualne, jak i uczenie się w grupie.
- kurs szkoleniowy dotyczy wszystkich tematów i narzędzi , które mają być wykorzystywane
przez uczestników. Uczestnicy zostaną poproszeni o przeanalizowanie treści w odniesieniu do
ich doświadczeń i problemów, z którymi stykają się w życiu.
- realizacja marzeń i uświadomienie sobie tego pozwolą zidentyfikować dobre zmiany, które
uczestniczy chcieliby obserwować w swoim życiu osobistym i zawodowym.
- dobra zabawa: wielokulturowe posiłki, występy muzyczne i nieformalne spotkania poza
oficjalnym programem, stanowić będą ważne momenty w wielokulturowym uczeniu się.
Uczestników zachęcać się będzie do wzajemnych interakcji z instruktorami i w ramach grupy,
do uczenia się od siebie na wzajem, do prowadzenia dyskusji przy okrągłym stole, do wymiany
doświadczeń i dzielenia się różnymi podejściami zawodowymi mającymi źródło w różnym
otoczeniu kulturowo-społecznym. Kurs szkoleniowy stanowić będzie okazję, zarówno pod
względem artystycznym, jak i międzykulturowym, do krytycznego przyjrzenia się ostatnim
osiągnięciom w dziedzinie projektu tj. w zakresie podejmowania przez osoby dorosłe
samozatrudnienia. Uczestnicy zostaną następnie zapoznani z różnymi etapami związanymi z
powstawaniem firmy; omówione zostanie PCM i historia muzyki z podaniem przykładów
znanych muzyków/zespołów oraz przyjętych przez nich strategii w branży muzycznej. Na
każdym etapie uczestnicy będą zachęcani do wyobrażenia sobie, że są aktorami
odpowiedzialnymi za swoje życie i rozwój kariery.
W części praktycznej zostaną poproszeni o skuteczne przeniesienie ich osobistych pomysłów na
biznes plan odpowiadający zidentyfikowanym przez nich potrzebom i kompetencjom.
To nowe podejście można uznać za narzędzie motywujące osoby dorosłe do otwierania
nowych firm oraz do wykorzystywania nowych kompetencji managerskich (obejmujących też
umiejętności podstawowe i przekrojowe) w miejscu pracy i życiu codziennym.
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Takie połączenie metodologii pozwoli zrozumieć zidentyfikowanym grupom docelowym
(początkowo instruktorom, a następnie osobom dorosłym) czym jest samozatrudnienie, jakie
zagrożenia i możliwości związane są z prowadzeniem firmy, a także jakie strategie i kroki należy
podejmować w celu właściwego prowadzenia swojego biznesu.
Oczekiwane
rezultaty

Oczekuje się, że po zakończeniu kursu szkoleniowego jego uczestniczy będą posiadali:
Wiedzę, kluczowe kompetencje i narzędzia związane z umiejętnościami podstawowymi i
przekrojowymi, zarządzaniem projektem i przedsiębiorczością, a także będą w stanie
wykorzystywać kompetencje uzyskane podczas kształcenia pozaformalnego opartego na
muzyce (rockowej), co pozwoli na zwiększenie zaangażowania dorosłych osób uczących się.
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Zdjęcia z Kursu Szkoleniowego
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III.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH:

MODUŁ 1: „DO BOJU” - UWERTURA

DZIAŁANIE 1.1
PREZENTACJA SZKOLENIA CEL, ZAŁOŻENIA I STRUKTURA
Rodzaj działania

Prezentacja

Założenie

Uczestnicy zostają zapoznani z celem i szczegółowymi założeniami kursu
szkoleniowego i całego programu kursu

Opis

Instruktorzy prezentują główne cele szkoleniowe, które powinny zostać osiągnięte
po zakończeniu kursu szkoleniowego, oraz cel zasadniczy, któremu służy
przeprowadzenie kursu szkoleniowego.
Zespół instruktorów przygotowuje też wcześniej Harmonogram
szkoleniowego i wręcza każdemu uczestnikowi jego wydruk.

Czas trwania

30 min

Materiały

Wydruki, Laptop, rzutnik

kursu

Warianty / możliwość modyfikacji, Jeśli w trakcie zgłaszania się & naboru uczestników okaże się, że (niektórzy)
dostosowania
uczestnicy kursu szkoleniowego mają już podstawową wiedzę na temat PCM i jego
etapów, strukturę kursu szkoleniowego można także zaprezentować przez rodzaj
gry puzzle, w której uczestnikom udostępni się tylko niektóre nazwy, podczas gdy
inne będą porozrzucane i zadaniem uczestników będzie właściwe umieszczenie ich
w harmonogramie programu.

Wskazówki& rekomendacje

Należy zawsze umożliwiać uczestnikom zadawanie pytań i zostawić czas na
wyjaśnienia

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Nie są niezbędne.

Zdjęcie / wizerunek

-
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DZIAŁANIE 1.2
BINGO
Rodzaj działania

Przełamanie lodów

Założenie

Ułatwienie wzajemnego poznania się uczestników.

Opis

Dobrze znana gra Bingo została dostosowana do tematów projektu i obejmuje
elementy takie jak muzyka rockowa i zagadnienia związane z przedsiębiorczością.
Poruszając się po pomieszczeniu, w którym odbywa się szkolenie, uczestnicy mają
za zadanie szybko zidentyfikować 9 różnych osób, dla których określone
stwierdzenia / cechy opisane w 9 rubrykach na planszy do Bingo są prawdziwe.
Zadanie kończy się, gdy pierwsza osoba poinformuje, że udało jej się wypełnić
planszę 9 różnymi imionami (co zwykle zajmuje około 6-8 minut).

Czas trwania

20 min

Materiały / sprzęt

Wydruki plansz do Bingo, długopisy

Warianty / możliwość modyfikacji, Planszę do Bingo można dowolnie modyfikować w zależności od profilu
dostosowania
uczestników, stosownie do zgromadzonych wcześniej informacji na ich temat
(wiek, zainteresowania, hobby, pochodzenie, wcześniejsze doświadczenia
zawodowe& osobiste).
Wskazówki& rekomendacje

Zaleca się odtwarzanie muzyki w tle (najlepiej jakiegoś utworu rockowego).

Zasoby

Patrz Załącznik 1.2.

Sprawozdanie & Przemyślenia

Gdy pierwszy uczestnik poinformuje o tym, że wypełnił plansze różnymi imionami,
grupa może usiąść na swoich miejscach i wspólnie porozmawiać, o tym, kim są
osoby zidentyfikowane w każdej rubryce.

37

DZIAŁANIE 1.3
SZYBKIE-SPOTKANIA
Rodzaj działania

Przełamanie lodów

Założenie

Polepszenie kontaktów interpersonalnych i wzajemnego zrozumienia między
uczestnikami w zakresie ich pochodzenia, powodów, dla których uczestniczą w
kursie szkoleniowym, przeszłej i obecnej sytuacji życiowej oraz planów na
przyszłość.

Opis

Uczestnicy siadają w 2 rzędach na przeciwko siebie, tworząc pary, które będą się
zmieniać w trakcie działania.
Instruktor zadaje pierwsze pytanie osobom z jednym rzędzie, a siedzący w drugim
rzędzie słuchają aktywnie odpowiedzi swojego partnera i robią notatki.
Uczestnicy mają 1 minutę na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie. Gdy
pierwszy rząd udzieli odpowiedzi, to samo pytanie jest zadawane osobom
siedzącym w rzędzie na przeciwko, a notatki robią osoby, które skończyły mówić.
Następnie osoby siedzące w danym rzędzie przesiadają się o jedno miejsce, w
wyniku czego tworzą się nowe pary i zadanie jest powtarzane jak w pierwszej
rundzie. Uczestnicy zostają poproszeni o przyniesienie ze sobą krótkiego opisu
swojej osoby, który wręczają za każdym razem osobie ze swojej pary, dzięki czemu
wszystkie informacje mogą zostać zgromadzone.
Opisy te można następnie umieścić na ścianie, dzięki czemu uczestnicy będą mieli
możliwość wczytać się w opisy poszczególnych osób.
Lista zalecanych pytań:
-

Co robiłeś w zeszłym tygodniu? Co Ci się przytrafiło?
Jak wygląda obecnie Twoja sytuacja zawodowa?
Co Cię skłoniło do uczestnictwa w kursie szkoleniowym projektu SOB?
Co skupia Twoją uwagę w życiu osobistym i zawodowym?
W jakimi wyzwaniami mierzysz się w największym stopniu w chwili
obecnej?
Jakie są najważniejsze źródła, które zapewniają Ci wsparcie?

Czas trwania

25 min

Materiały / sprzęt

Kartki i długopisy
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Warianty
/
możliwość Pytanie można dowolnie modyfikować.
modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

-

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Można zadać krótkie pytania sprawdzające, na przykład:
Jakie masz odczucia po wykonaniu tego ćwiczenia?
Co było najciekawszą rzeczą, której dowiedziałeś się od innych?

DZIAŁANIE 1.4
KIEDY TEGO DOŚWIADCZYŁEM?
Rodzaj działania

Przełamanie lodów

Założenie

Ułatwienie zaangażowania uczestników w świecie muzyki rockowej, odkrycie ich
osobistych doświadczeń, preferencji i związków z muzyką rockową.

Opis

Instruktor przygotowuje playlistę na Spotify/Youtubie lub innym wybranym kanale
- utwory z różnych okresów w historii muzyki rockowej, przy których robi notatki
dotyczące premiery poszczególnych utworów.
Papier na tablicy flipchart jest umieszczany poziomo, następnie rysuje się na nim
długą, poziomą oś czasu (prawy koniec osi oznacza bieżący rok)
Uczestnicy zostają poproszeni o:
1.
2.
3.

Możliwie szybkie odgadnięcie tytułu utworu
Przypomnienie sobie, z którym rokiem kojarzą daną piosenkę
Jakie mają wspomnienia związane z rokiem premiery w swoim życiu
osobistym/ile mieli lat (jeśli uczestnik jest zbyt młody w porównaniu z
rokiem premiery, sytuacja życiowa/wiek może dotyczy członków jego
rodziny)

Pierwsza osoba, która udzieli odpowiedzi, odpowiada też na drugie i trzecie
pytanie. Jeśli nie zna odpowiedzi, pytanie kierowane jest też do pozostałych
uczestników.
Czas trwania

40 min

Materiały / sprzęt

Laptop / telefon komórkowy, głośniki, papier do tablicy flipchart, markery
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Warianty
/
możliwość Playlistę układa instruktor i dostosowuje ją do pochodzenia (narodowości, wieku,
modyfikacji, dostosowania
itd.) uczestników.
Wskazówki& rekomendacje

O ile to tylko możliwe zaleca się wybór różnorodnych utworów na playliście, które
charakteryzują się innym stylem, płcią wykonawców, a także krajem pochodzenia
zespołu.

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Pytanie sprawdzające może stanowić doskonały sposób na zakończenie tego
ćwiczenia, na przykład:
Jak wytłumaczyć to, że niektóre piosenki stają się dla nas tak ważne?

DZIAŁANIE 1.5
TRÓJKĄT OCZEKIWAŃ
Rodzaj działania

Dyskusja

Założenie

Zidentyfikowanie i określenie oczekiwań uczestników

Opis

Uczestnicy zostają poproszeni o wzięcie karteczek samoprzylepnych w 3 różnych
kolorach (na przykład żółtym, niebieskim, zielonym - a instruktor przydziela do
każdego koloru określone pytanie) i określenie, jaki są ich oczekiwania względem
tego, co chcieliby:
wiedzieć
czuć
robić - podczas kursu szkoleniowego.
Wszyscy zostają poproszeni o napisanie 1 lub kilku słów kluczowych na swoich
opisach, a gdy są już gotowi, każdy prezentuje swoje oczekiwania całej grupie.
Na tablicy flipchart narysowany zostaje duży trójkąt, a na trzech jego kątach
umieszcza się odpowiednio WIEDZĘ, UCZUCIA, ZADANIA
Uczestnicy przyklejają swoje karteczki samoprzylepne przy odpowiednich kątach
trójkąta.

Czas trwania

30 min

Materiały / sprzęt

Karteczki samoprzylepne w 3 rożnych kolorach, długopisy

Warianty / możliwość modyfikacji, dostosowania
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Wskazówki& rekomendacje

Należy utrzymywać odpowiednie tempo przy wykonywaniu tego zadania, by nie
dopuścić do osłabienia zainteresowania uczestników.

Zasoby

ROBIĆ (doświadczenie)

CZUĆ (zaangażowanie)

Sprawozdanie & Przemyślenia

WIEDZIEĆ (wiedza)

Pytanie sprawdzające może stanowić doskonały sposób na zakończenie tego
ćwiczenia, na przykład:
Czy często jest tak, że rozpoczynając nowy „projekt” lub pracę, zadajemy sobie
sami te pytania lub odpowiadamy na nie jako zespół?
Dlatego wyartykułowanie swoich oczekiwań i poinformowanie o nich innych jest
ważne?

DZIAŁANIE 1.6
UMOWA GRUPOWA
Rodzaj działania

Dyskusja

Założenie

Przedyskutowanie i ustalenie wspólnych zasad obowiązujących uczestników podczas
kursu szkoleniowego.

Opis

Instruktor, opierając się na Działaniu 1.5 (Trójkąt oczekiwań) pyta uczestników, jakie
zasady należy ustalić, by możliwe było najpełniejsze spełnienie oczekiwań wszystkich
uczestników kursu.
Warto zwrócić uwagę na kwestie takie jak:
-

Aktywne uczestnictwo
Przestrzeganie wyznaczonego czasu
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-

Zarządzanie i dbanie o wspólną przestrzeń
Czas wolny
Język porozumienia się
Znaki i gesty w komunikacji niewerbalnej (jeśli ktoś powinien mówić głośniej
lub powtórzyć to, co powiedział)

Zasadniczo wszystkie propozycje uczestników powinny być mile widziane, a po ich
omówieniu przyjęte w demokratyczny sposób.
Czas trwania

30 min

Materiały / sprzęt

Tablica flipchart, markery

Warianty
/
możliwość modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

Jeśli uczestnicy nie proponują wspólnych zasad lub nie czują potrzeby, by je ustalać,
instruktor podaje kilka przykładów, jak „sytuacja może wymknąć się spod kontroli” w
analogicznej grupie, i sugeruje przyjęcie kilku podstawowych zasad, które pozwolą
przeciwdziałać nieporozumieniom, rozwiązywać konflikty lub frustracje, i które pozwolą
zmaksymalizować pozytywne odczucia związane z uczeniem się.

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Przed zakończeniem tez części grupa może zostać zapytana:
„Kto powinien być odpowiedzialny za monitorowanie i przestrzeganie tych wspólnych
zasad?”
W idealnym rozwiązaniu uczestnicy są za to odpowiedzialni i reagują, gdy zauważą, że
grupa lub jej członkowie [uw.tł.: zdanie niedokończone]
DZIAŁANIE 1.7
W JAKIM JESTEM POŁOŻENIU?

Rodzaj działania

Ćwiczenie grupowe

Założenie

Odkrycie sytuacji uczestników i ich podejścia do różnych tematów związanych z
zagadnieniami kursu szkoleniowego.

Opis

Ćwiczenie rozpoczyna się wyznaczeniem 4 narożników w miejscu szkolenia. Uczestnicy
zostają poproszeni o udzielenie odpowiedzi na różne pytania instruktora, zajmując
miejsce w jednym z tych miejsc (po każdym pytaniu zostaje sprecyzowane, który
narożnik oznacza którą odpowiedź). Po każdym pytaniu niektórzy uczestnicy (najlepiej z
każdego „narożnika”) zostaną poproszeni o wyjaśnienie w kilku zdaniach, dlaczego
dokonali danego wyboru odpowiedzi.
Zalecane pytania (wraz z możliwymi odpowiedziami) związane z przedmiotem kursu
szkoleniowego, którym przydzielone zostaną odpowiednio 4 narożniki, mogą być
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następujące:
1.

Co zmotywowało Cię w głównej mierze do wzięcia udziału w kursie
szkoleniowym?
A) Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
B) Zwiększenie posiadanych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
C) Zdobycie wiedzy na temat możliwych form wsparcia dla innych osób, które
pragną nabywać umiejętności biznesowe
D) Inne powody

2.

Jaka forma pracy jest dla Ciebie najbardziej optymalna?
A) Zatrudnienie na stałe w organizacji
B) Samozatrudnienie, praca jako freelancer i przedsiębiorca
C) Połączenie zatrudnienia z przedsiębiorczością
D) Inne

3.

Jeśli pracujesz lub pracowałbyś jako przedsiębiorca, jaki sposób zarządzania
firmą byś wybrał(a)?
A) Przedsiębiorstwo jednoosobowe
B) Firma zarządzana wraz z rodziną, lub przyjaciółmi
C) Firma zarządzana wraz z innymi profesjonalistami, ekspertami
D) Inny

4.

Co najbardziej kojarzy Ci się z prowadzeniem firmy?
A) Ryzyko
B) Wolność, kreatywność i samorealizacja
C) Ciężka praca
D) Bogactwo

Czas trwania

45 min

Materiały / sprzęt

-

Warianty
/
możliwość Zarówno pytania, jak i odpowiedzi można dowolnie modyfikować, jednak powinny one
modyfikacji, dostosowania
bezpośrednio dotyczyć zagadnień związanych z przedsiębiorczością, biznesem, oraz
podejściem i stosunkiem uczestników do tych kwestii.
Wskazówki& rekomendacje

Ćwiczenie to wymaga przestrzeni odpowiedniej do wielkości grupy. Jeśli szkolenie
odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, które nie jest wystarczająco duże, ćwiczenia
to powinno zostać wykonane na dworze.

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Zaleca się zadanie krótkich pytań kontrolnych, na przykład:
4.
5.

Czego nauczyłeś się podczas tego ćwiczenia?
Co myślisz o podejściu swoim i innych uczestników do zagadnień związanych z
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6.

przedsiębiorczością? W jakim zakresie są one podobne i różne?
Czego możemy nauczyć się po tym doświadczeniu?

MODUŁ 2: „ZMIANY” - PROGRAMOWANIE
DZIAŁANIE 2.1
SŁOŃCE ŚWIECI NAD...
Rodzaj działania

Pobudzające

Założenie

Pozytywne nastawienie uczestników, rozpoczęcie dnia z pełnią energii i dobrym
humorem, gotowość do skupienia się na zadaniu i skutecznej pracy

Opis

Uczestnicy zostają poproszeni o zajęcie miejsc na krzesłach ustawionych w kole.
Osoba stojąca w środku koła nie ma swojego krzesła i ma nadzieje szybko zająć
jakieś miejsce.
Osoba w środku może wypowiedzieć jakieś twierdzenie i zgodnie z zasadą gry, każdy
kto czuje, że dotyczy ono jego osoby, musi wstać ze swojego krzesła i znaleźć sobie
nowe miejsce. W międzyczasie osoba w środku koła także próbuje zając miejsce, a
zatem za każdym razem na środku koła może znaleźć się ktoś inny.
Swoje stwierdzenia uczestnicy rozpoczynają słowami: „Słońce świeci nad każdym
kto...”.

Czas trwania

10 min

Materiały / sprzęt

Krzesła

Warianty
/
możliwość Ćwiczenie można modyfikować i uczestnicy mogą zostać poproszeni o wygłoszenie
modyfikacji, dostosowania
stwierdzenia dotyczącego określonego tematu (życia osobistego, przyzwyczajeń,
hobby, preferencji muzycznych, itd.).
Wskazówki& rekomendacje

-

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Nie są niezbędne.

44

DZIAŁANIE 2.2
WPROWADZENIE DO PCM
Rodzaj działania

Prezentacja

Założenie

Zwiększenie świadomości uczestników, czego dotyczy projekt i jakie są podstawowe etapy
Zarządzania cyklem projektu (PCM).

Opis

Sesja rozpoczyna się od spytania uczestników, w jaki sposób definiują projekt. Po wysłuchaniu
kilku możliwych odpowiedzi, instruktor przedstawia jedną z najczęściej stosowanych oficjalnych
definicji projektu.
„Projekt jest szeregiem działań podejmowanych w celu osiągnięcia jasno sprecyzowanych celów
w określonym czasie i przy określonym budżecie”, lecz, przede wszystkim, projekt stanowi
rozwiązanie dla zidentyfikowanego problemu, tj. szereg działań podejmowanych w celu
polepszenia/zmiany określonej sytuacji.
Inne kwestie, które powinny zostać omówione z uczestnikami w celu podniesienia ich wiedzy na
temat projektu dotyczą:
„Projekt powinien mieć:
-

Jasno określone strony zainteresowane, w tym pierwotną grupę docelową i końcowych
beneficjentów
Jasno określoną koordynację, zarządzanie i kwestie związane z jego finansowaniem
System monitorowania i ewaluacji
Przeprowadzoną na właściwym poziomie analizę finansową i ekonomiczną, która
wykazuje przewagę korzyści nad kosztami.”

Prezentacja obejmuje następnie narysowanie cyklu PCM, wprowadzenie i omówienie
wszystkich 6 etapów, przez które przechodzi każdy projekt.

EWALUACJA

PROGRAMOWANIE

WDRAŻANIE

IDENTYFIKACJA

FINANSOWA
NIE
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DEFINIOWANIE

Czas trwania

50 min

Materiały / sprzęt

Tablica flipchart, markery

Warianty / możliwość Jeśli w trakcie zgłaszania się & naboru uczestników okaże się, że (niektórzy) uczestnicy kursu
modyfikacji,
szkoleniowego mają już podstawową wiedzę na temat PCM i jego etapów, można poprosić
dostosowania
uczestników o wpisanie nazwy każdego etapu PCM na tablicy flipchart i wytłumaczenie, na czym
dany etap polega.
Wskazówki&
rekomendacje

Przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego należy ustalić jaki jest stopień znajomości zagadnień
związanych z PCM każdego uczestnika i w razie potrzeby dostosować tę część stosownie do
zebranych informacji.
Przed rozpoczęciem poszczególnych prezentacji na kursie, instruktorzy powinni zawsze najpierw
umożliwić uczestnikom wypowiedzenie się na dany temat i pozwolić uczestnikom na
podzielenie się ich wiedzą z innymi.

Zasoby

Patrz Załącznik 2.2.
Komisja Europejska: Metody zapewnienia pomocy. Tom 1: Zarządzanie cyklem projektu,
Wytyczne (2004) strona 8

Sprawozdanie
Przemyślenia

& Można zadać uczestnikom następujące pytania:
Dlaczego należy realizować po kolei wszystkie etapy cyklu?

DZIAŁANIE 2.3
POZOSTAWANIE NA WIDOKU I ZARZĄDZANIE FIRMĄ
Rodzaj działania

Debata

Założenie

Zachęcenie do dialogu między uczestnikami na temat poglądów, podejścia i wiedzy
dotyczącej biznesu i przedsiębiorczości.

Opis

Na początku sesji instruktorzy umieszczają 4 krzesła na środku koła, na których
siadają uczestnicy. Instruktor podaje uczestnikom zasady ćwiczenia:
1.
2.
3.

4.
5.

Tylko osoby siedzące na 4 krzesłach (w środku koła) rozmawiają na temat
zagadnienia podanego przez instruktora.
Każdy z uczestników może w dowolnym momencie poprosić o zajęcie
miejsca na jednym z 4 krzeseł.
Jeśli wszystkie miejsca są zajęte, osoba, która chce włączyć się do dyskusji,
podchodzi do jednej z osób siedzących w środku i prosi o ustąpienie
miejsca.
W dowolnym momencie ćwiczenia osoba siedząca w środku może też
opuścić swoje miejsce.
Ćwiczenie dobiega końca, gdy WSZYSCY uczestnicy co najmniej raz
zajmowali miejsce w środkowym kole i zajęli głos w dyskusji.
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Pytania zadawane przez instruktora w różnych momentach rozmowy:
1. Co to znaczy być przedsiębiorcą? Jak postrzegacie świat
biznesu/przedsiębiorczości?
2. W jaki sposób rodzi się biznes? Jaki jest pierwszy krok z zakładaniu firmy?
3. Jakie są kolejne kroki?
4. Jakie umiejętności/jaką wiedzę musi posiadać przedsiębiorca w dzisiejszym
świecie?
5. Czy można nauczyć się, jak być przedsiębiorcą? (Jeśli tak - w jaki sposób?;
jeśli nie - dlaczego?)
6. Jakie są najistotniejsze obszary/sektory biznesowe w dzisiejszych czasach?
7. Jakie są najistotniejsze potrzeby, które w dzisiejszych czasach są
zaspokajane przez przedsiębiorstwa?

Czas trwania

45 min

Materiały / sprzęt

Krzesła

Warianty / możliwość modyfikacji, Pytania można swobodnie modyfikować pamiętając o tym, by służyły one poznaniu
dostosowania
stosunku i podejścia uczestników do świata biznesu i przedsiębiorczości.
Wskazówki& rekomendacje

Jeśli osoby siedzące w środkowym kole nie zmieniają się dynamicznie, instruktor
może zaproponować, by po skończeniu dyskusji zajęli oni miejsca na zewnątrz i by w
środkowym kole usiadły inne osoby.
Zaleca się, by przy pytaniu nr 7 rozmowa była kierowana na kwestie
interdyscyplinarne, takie jak równość płci, prawa człowieka i zrównoważony rozwój.

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Zaleca się zadanie pytań sprawdzających:
6.
7.
8.

Czego nauczyłeś się podczas dyskusji grupowej?
Co możemy dostrzec w indywidualnych podejściach uczestników na temat
świata biznesu?
Jaki wpływ rozmowa miała na Ciebie?

DZIAŁANIE 2.4
ANALIZA KONTEKSTU I POTRZEB W HISTORII MUZYKI ROCKOWEJ
Rodzaj działania

Prezentacja / Debata

Założenie

Pokazanie, z wskazaniem przykładów, związku między (społecznymi, kulturowymi i
ekonomicznymi) potrzebami a sukcesem firmy/zespołu/gatunku muzycznego

Opis

Instruktor wybiera różne rodzaje muzyki, powiązane z ogólnym gatunkiem muzyki
rockowej, i zwraca uwagę na najistotniejsze aspekty historyczne, ekonomiczne i
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kulturowe okresów, w których gatunki te powstawały. Pokazując zdjęcia, proponując
wysłuchanie różnych utworów lub obejrzenie nagrań video (lub zwyczajnie opowiadając o
tych gatunkach) instruktor pyta uczestników, jakim potrzebom (społecznym,
ekonomicznym, kulturowym) te utwory / muzycy / gatunki muzyczne odpowiadały.
Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez uczestników, instruktor pomaga całej grupie
w zdefiniowaniu potrzeb, które leżały u podstaw utworzenia danego gatunku
muzycznego.
Czas trwania

60 min

Materiały / sprzęt

Laptop, rzutnik, głośniki i ewentualnie połączenie z Internetem; nagrania video, utwory
muzyczne, zdjęcia

Warianty
/
możliwość Jeśli instruktor lepiej porusza się w innym niż muzyka rockowa gatunku muzycznym,
modyfikacji, dostosowania
działanie to można zrealizować wykorzystując inny rodzaj muzyki.
Wskazówki& rekomendacje

Sugestia dotycząca wyboru gatunków muzycznych:
1) Gatunek: Blues - powiązane potrzeby: Osoby pochodzenia afro-amerykańskiego
pracujące na plantacjach bawełny w Stanach Zjednoczonych musiały
wypracować sposób komunikacji za pomocą „kodu”, który znały tylko one.
2) Gatunek: Rock’n’Roll – powiązane potrzeby:: Po II Wojnie Światowej ludzie
chcieli się bawić! Dlatego rytmiczna muzyka, która świetnie nadawała się to
tańca, nie miała skomplikowanych tekstów i nie była bardzo wymyślna,
stanowiła idealną odpowiedź na tę potrzebę.
3) Era Woodstock – powiązane potrzeby: Protesty przeciwko „systemowi” i wojnie
w Wietnamie.
4) Gatunek: Hard-rock - powiązane potrzeby: Hard rock to muzyczne i
egzystencjalne kredo wojownika z grupy proletariatu, który w przemysłowej
metropolii (późne lata 1960.) przeżywa w nieokrzesany sposób najbardziej
górnolotne i powierzchniowe uczucia.
5) Gatunek: Prog rock - powiązane potrzeby: Prog rock wypełnił lukę jaka powstała
po rock’n’rollu i hard rocku. Jego wirtuozeria kontrastowała z gwałtownością
przekazu i znaczeniem rytmu, co wyznaczyło trend tej epoki.
6) Glam rock: Glam rock wkroczył na scenę u szczytu rewolucji feministycznej i
egzaltacji wolności seksualnej. Jego prowokacyjny styl stanowił swoiste
odzwierciedlenie poszukiwania tożsamości seksualnej, która przeżywała kryzys.
7) Punk: Punk to wyraz rozczarowania młodej generacji lat 70., zawiedzionej
gasnąca nadzieją i sypiąca się rewolucją poprzedniej dekady. Młodzież lat 70.
wiedziała, że świata nie da się zmienić, dlatego próbowała wykrzyczeć swoją
złość i frustrację, które stanowiły jedyny powód ich istnienia.

Zasoby
Sprawozdanie & Przemyślenia

Na koniec sesji można zadać uczestnikom następujące pytania:
Jaką najważniejszą rzecz uświadomiłeś sobie podczas tej sesji?
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DZIAŁANIE 2.5
ZNANA KAFEJKA - ANALIZA KONTEKSTU & STRONY ZAINTERESOWANEJ
Rodzaj działania

Ćwiczenie grupowe

Założenie

Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie identyfikacji kontekstu & stron
zainteresowanych udziałem w projekcie / firmie.

Opis

Korzystając z wyników działania 2.3 i zidentyfikowanych głównych obszarów
biznesowych, w miejscu szkolenia ustawia się stoliki i krzesła, jak w znanej kafejce.
Uczestnicy zostają zapytani, kto chciałby koordynować rozmowę przy danym stoliku.
Przy każdym stoliku identyfikuje się jeden obszar biznesowy i podczas całego
ćwiczenia jedna osoba pełni funkcję koordynatora, który robi notatki na temat
najważniejszych omawianych kwestii.
Po wyznaczeniu koordynatorów uczestnicy zostają poproszeni, by w 3 kolejnych
rundach wzięli udział w prowadzonych przy 3 stolikach analizach kontekstu i stron
zainteresowanych w danym obszarze biznesowym.
Uczestnicy mają do dyspozycji 3 rundy po 15 minut, w trakcie których mogą
uczestniczyć w różnych analizach.
1.
2.
3.

W pierwszej rundzie, każdy ze stolików przeprowadza analizę SWOT (analizę
kontekstu) - w oparciu o załącznik,
W drugiej rundzie przygotowuje się diagram Venna dotyczący stosunku
stron zainteresowanych - w oparciu o załącznik 2.5B-C
Zaś w trzeciej rundzie wypełnia się matrycę analizy stron zainteresowanych
w oparciu o szablon przygotowany w załączniku 2.5D.

Po zakończeniu 3 rund, każdy koordynator zostaje poproszony o krótkie
przedstawienie wyników przeprowadzonej przez grupę analizy kontekstu i stron
zainteresowanych.
Czas trwania

90 min

Materiały / sprzęt

Tablica flipchart, markery, wydruki załącznika 2.5A-D związanego z tym działaniem

Warianty / możliwość modyfikacji, Długość rozmowy można modyfikować, w taki sposób, by dać uczestnikom czas na
dostosowania
wymianę wiedzy i lepsze zrozumienie kwestii biznesowych.
Wskazówki& rekomendacje

Należy stworzyć optymalne i sprzyjające zaangażowaniu warunki, z napojami i
przekąskami; ponadto zaleca się, by po zakończeniu 3 rundy zrobić krótką przerwę
przed przystąpieniem do części podsumowującej to ćwiczenie.

Zasoby

Patrz Załącznik 2.5.

Sprawozdanie & Przemyślenia

Nie są niezbędne.
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DZIAŁANIE 2.6
STWORZENIE „ZESPOŁU” STWORZENIE ZESPOŁÓW W RAMACH PROJEKTU SOUND OF BUSINESS
Rodzaj działania

Ćwiczenie grupowe

Założenie

Zidentyfikowanie obszarów biznesowych i stworzenie zespołów projektowych, które
będą pracowały nad wspólnym projektem biznesowym podczas kursu szkoleniowego.

Opis

Uczestnicy wybierają temat biznesowy przeanalizowany wcześniej (działanie 2.5),
którym są najbardziej zainteresowani, i tworzą zespoły projektowe, które będą
wspólnie pracowały nad projektem do końca kursu szkoleniowego.
Każdy zespół projektowy powinien składać się z 3 do 6 uczestników.
Zespoły projektowe wybierają dla siebie nazwę znanego zespołu rockowego / lub
piosenki rockowej, którą identyfikują ze sobą lub która pasuje do ich projektu
biznesowego.

Czas trwania

30 min

Materiały / sprzęt

Tablica flipchart, markery

Warianty
/
możliwość modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

Należy zachęcić uczestników do stworzenia możliwie najbardziej zróżnicowanych
zespołów (zespół powinien składać się z uczestników mających różne doświadczenia
zawodowe albo kulturalne).

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Zespołom można zadać następujące pytania:
Dlaczego zespoły powinny składać się z osób mających różne wcześniejsze
doświadczenia?
Dlaczego praca z osobami o podobnych podglądach i doświadczeniach jest
ryzykowna?

DZIAŁANIE 2.7
ANALIZA PROBLEMÓW I DZRZEWO PROBLEMÓW
Rodzaj działania

Ćwiczenie grupowe

Założenie

Zwiększenie umiejętności identyfikowania negatywnych aspektów bieżącej sytuacji i
ustalenie związku przyczynowo skutkowego dla danego problemu.
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Opis

Każdy zespół projektowy przygotowuje analizę i przedstawia ją w formie diagramu
(zwanego „drzewem problemów”), na którym główny problem umieszcza się w środku,
skutki tego problemu u góry, a przyczyny poniżej. Po skończeniu zadania, drzewo
problemów stanowi podsumowanie istniejącej negatywnej sytuacji.
Drzewo problemów powinno przedstawiać sytuację odnosząca się do wybranego
wcześniej obszaru biznesowego.
Uczestnicy otrzymują wskazówki, w jaki sposób powinni stworzyć drzewo problemów:
1.
2.
3.

4.

Zacznijcie od wskazania głównego problemu istniejącej sytuacji.
Zidentyfikujcie problemy, związane z głównym problemem (burza mózgów) i
każdy z nich zapiszcie na oddzielnej kartce.
Ustalcie hierarchię przyczyn i skutków: problemy, które bezpośrednio
wywołują główny problem umieszcza się niżej, zaś problemy, które są
bezpośrednim skutkiem głównego problemu są umieszczane wyżej.
Za pomocą strzałek połączcie wszystkie problemy z ich przyczynami i
skutkami.

5.
6.

Uczestnicy mogą także otrzymać dodatkowe wskazówki:
Zapiszcie problem w zdaniu zbudowanym w następujący sposób: „Podmiot orzeczenie - dopełnienie”
7. Problemy należy formułować jako negatywne sytuacje.
8. Na każdej kartce należy umieścić tylko jeden problem.
9. Wskazane problemy powinny być rzeczywiste, nie zaś przyszłe czy
wyimaginowane.
10. Należy unikać generalizowania i podawać konkretne fakty.
Gdy zespoły przygotują analizę, przedstawiają wyniki swojej pracy pozostałym
uczestnikom.
Instruktor zachęca wszystkich uczestników do komentowania i wyrażania swojej opinii
na temat prezentowanego drzewa problemów. W razie potrzeby można dodać kolejne
elementy na drzewie problemów, lub zmodyfikować związki przyczynowo skutkowe.
Czas trwania

120 min

Materiały / sprzęt

Papier do tablicy flipchart, markery, długopisy, karteczki samoprzylepne, Załącznik 2.7
(jego wydruk lub rysunek na tablicy flipchart) jako materiał pomocniczy

Warianty
/
możliwość Uczestnicy mogą też pogrupować i umieścić problemy w poszczególnych kategoriach
modyfikacji, dostosowania
(na przykład problemy natury prawnej, ograniczenia instytucjonalne, problemy
społeczne, itd.).
Wskazówki& rekomendacje

Instruktor oraz uczestniczy powinni skomentować każde drzewo problemów. Dzięki
temu uczestniczy ćwiczą metodę tworzenia drzewa problemów i uczą się, jak zauważać
pewne błędy logiczne, które mogą pojawić się w trakcie ćwiczenia.

Zasoby

-
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Sprawozdanie & Przemyślenia

Zaleca się zadanie pytań sprawdzających:
Czy narysowanie drzewa problemów nie sprawiło waszej grupie trudności?
Jak sądzicie, czy udało wam się zidentyfikować wszystkie problemy związane w daną
sytuacją?

MODUŁ 3: „TAK, DO WYBORU MAMY DWIE MOŻLIWOŚCI...” IDENTYFIKACJA

DZIAŁANIE 3.1
„STARSZA PANI”

Rodzaj działania

Budowanie zespołu

Założenie

Uświadomienie uczestnikom znaczenia współpracy, koordynacji, wspólnej
strategii i niezakłóconej komunikacji, a także zwiększenie ich poczucia
przynależności do grupy

Opis

Uczestnicy zostają poproszeni o zajęcie miejsc na krzesłach rozstawionych po
całym pomieszczeniu / pokoju w odległości około 1 metra od siebie i
ustawionych w różnych kierunkach. W pomieszczeniu znajduje się też jedno
dodatkowe krzesło.
Instruktor odgrywa rolę starszej pani, która chciałaby usiąść na pustym
krześle, jednakże uczestnicy mają być wobec niej bardzo „niegrzeczni” i mają
jej uniemożliwić zajęcie miejsca przez szybką zmianę krzeseł, na których
siedzą i zajęcie pustego krzesła, zanim starsza pani zdąży do niego podejść.
Uczestnicy zostają poproszeni o przestrzeganie następujących zasad:
1. Gdy ktoś wstanie z krzesła, nie może na nim usiąść ponownie, lecz
musi poszukać innego krzesła (tak się może zdarzyć, gdy z krzeseł
wstanie kilka osób, które zamierzają zająć wolne krzesło).
2. Podczas ćwiczenia nie można przesuwać krzeseł.
Po wyjaśnieniu zasad ćwiczenia, „starsza pani” zaczyna spacerować po pokoju
i próbuje usiąść na krześle. Jeśli grupie nie uda się powstrzymać jej przed
zajęciem miejsca na krześle, ćwiczenie można zacząć od nowa - nawet kilka
razy.
Po kilku próbach, starsza pani może powiedzieć, że wzięła tabletkę i teraz jej
nogi są sprawniejsze, dzięki czemu może chodzić szybciej, co stanowi jeszcze
większe wyzwanie dla grupy.
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Czas trwania

30 min

Materiały / sprzęt

Krzesła

Warianty
/
możliwość W pierwszych próbach tego ćwiczenia uczestnicy mogą zostać poproszeni, by
modyfikacji, dostosowania
nie rozmawiali ze sobą. Zwiększy to ich współpracę na innych płaszczyznach w porównaniu w wariantem, w którym mogą ze sobą rozmawiać.
Wskazówki& rekomendacje

Instruktorzy nie mogą dopuścić, by któryś w uczestników był wskazywany
przez innych jako osoba winna porażki grupy. Należy zwrócić uwagę, że
współpraca grupy jest bardzo ważna, i współpraca każdej osoby ma
zasadnicze znaczenie.

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Zaleca się zadanie pytań sprawdzających:
Czego nauczyłeś się podczas tego ćwiczenia?
W jaki sposób grupa stawiała czoła temu wyzwaniu?
Jaka jest analogia między tą sytuacją a innymi sytuacjami z życia wziętymi, w
których współpraca grupowa jest ważna?

DZIAŁANIE 3.2
ANALIZA CELÓW I DRZEWO CELÓW
Rodzaj działania

Ćwiczenie grupowe

Założenie

Zwiększenie umiejętności uczestników w identyfikowaniu możliwych rozwiązań w
odniesieniu do zidentyfikowanych problemów.

Opis

Każdy zespół projektowy zostaje poproszony o przełożenie negatywnej sytuacji, która
została określona uprzednio na drzewie problemów, w rozwiązania, osiągnięcia, czy
pozytywną sytuację, która jest pożądana. Taki wykres nazywa się „drzewem celów”.
Uczestnicy otrzymują wskazówki, w jaki sposób powinni stworzyć drzewo celów:
-

-

-

Przeformułowanie wszystkich negatywnych sytuacji zidentyfikowanych
podczas analizy problemu na pozytywne sytuacje, które są pożądane i
możliwe do osiągnięcia.
Rewizja związku środki-cele w celu zagwarantowania aktualności i
kompletności stworzonej hierarchii (związek przyczynowo skutkowy zostaje
zamieniony na związek środki-cele).
W razie konieczności: zrewidowanie stwierdzeń, dodanie nowych celów, jeśli
wydają się odpowiednie, i usunięcie celów, które wydają się nieodpowiednie.
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Gdy zespoły przygotują analizę, przedstawiają wyniki swojej pracy pozostałym
uczestnikom.
Instruktor zachęca wszystkich uczestników do komentowania i wyrażania swojej
opinii na temat prezentowanego drzewa celów przygotowanego przez pozostałe
zespoły.
Czas trwania

120 min

Materiały / sprzęt

Tablica flipchart, markery, długopisy, karteczki samoprzylepne

Warianty / możliwość modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

Dobrze skonstruowane drzewo celów powinno stanowić pierwszą kolumnę Matrycy
logicznej projektu.

Zasoby

Patrz Załącznik 3.2.

Sprawozdanie & Przemyślenia

Zaleca się zadanie pytań sprawdzających:
Co było największym wyzwaniem w tym ćwiczeniu?
Czy dostrzegasz analogię między tym ćwiczeniem a różnymi obszarami życia czy
pracy?

DZIAŁANIE 3.3
ANALIZA STRATEGII
Rodzaj działania

Ćwiczenie grupowe

Założenie

Zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie identyfikowania i oceny określonych
strategii, które mogą zostać wykorzystanie do osiągnięcia ich celów.

Opis

Celem Analizy strategii jest znalezienie alternatywnych rozwiązań pozwalających
osiągnąć cele, ocena ich wykonalności i wybranie jednej strategii.
W celu wykonania analizy strategii uczestnicy zostają poproszeni o:
1.
2.
3.
4.
5.

Podzielenie drzewa celów na różne grupy celów.
Nazwanie tych grup.
Określenie ogólnego celu każdej grupy i dobranie odpowiedniej dla celu
strategii.
Wyeliminowanie niemożliwych do osiągnięcia lub nierealistycznych
rozwiązań.
Ustalenie kryteriów i ocena strategii w oparciu o różne aspekty (na przykład:
(wewnętrzne) kompetencje i wiedza specjalistyczna; dostęp do zasobów
finansowych i ludzkich; spójność z innymi działaniami; wkład w rozwój
społeczny, gospodarczy, kulturowy; prawdopodobieństwo osiągnięcia celów;
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6.
7.

potencjalne zaangażowanie stron zainteresowanych; koszty finansowe i
korzyści; wpływ na społeczność lokalną i środowisko, itd.).
Porównanie alternatywnych strategii
Wybranie grupy celów, na której zostanie skupiona uwaga.

Gdy wszystkie zespoły projektowe będą gotowe, uczestnicy zostają poproszeni o
zaprezentowanie wyników swojej pracy, a pozostali o skomentowanie prezentacji.
Czas trwania

90 min

Materiały / sprzęt

Tablica flipchart, markery, długopisy, karteczki samoprzylepne

Warianty
/
możliwość modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

Podczas grupowania drzewa celów instruktor powinien chodzić między grupami i
pomagać im w razie wątpliwości, które mogą się pojawić.

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Zaleca się zadanie pytań sprawdzających:
Dlaczego należy rozważyć alternatywne strategie?
W jaki sposób zespół projektowy dochodzi do porozumienia, którą strategię należy
wybrać?

DZIAŁANIE 3.4
ANALIZA STRATEGII W HISTORII ROCKA
Rodzaj działania

Prezentacja

Założenie

Zwiększenie świadomości w zakresie procesu dotyczącego wyboru strategii za pomocą
praktycznych przykładów takich wyborów (stylistycznych, związanych z brzmieniem /
gatunkiem muzyki, nagrywaniem i dystrybucją albumów, wizerunkiem podczas
koncertów, kontaktów z fanami, czy zarządzaniem zespołem), których dokonały znane
zespoły/muzycy i które przyniosły im sukces.

Opis

Instruktor przedstawia różne podejścia zespołów/muzyków będących przedstawicielami
tych samych gatunków (i którzy cieszyli się tą samą popularnością/odnieśli taki sam
sukces), w celu uwidocznienia głównych różnic w strategicznych wyborach, których
dokonywali, i które przyniosły im sukces w biznesie muzycznym.
Strategie można pogrupować na różne kategorie, takie jak wizerunek zespołu,
brzmienie, organizowanie i promocja występów na żywo, kontakty z fanami, zarządzanie
zespołem, itd.
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Czas trwania

60

Materiały / sprzęt

Laptop, rzutnik, głośnik, ewentualnie połączenie z Internetem, tablica flipchart, markery

Warianty
/
możliwość
modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

Sugestie dotyczące wyboru gatunku muzycznego i odpowiednich zespołów:
1)
2)
3)
4)

Beatles vs. Rolling Stones (beat, inwazja brytyjska)
Pink Floyd vs. Genesis (Prog)
Queen vs. David Bowie (Glam Rock)
Led Zeppelin vs. Deep Purple (Hard rock)

Zasoby

Patrz pptx na platformie e-learningowej SOB

Sprawozdanie & Przemyślenia

Nie są niezbędne.

Zdjęcie / wizerunek
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DZIAŁANIE 3.5
STRATEGIE MARKETINGOWE W ROCKU (POŚLUBIĆ CUDOWNA DZIEWCZYNĘ)
Rodzaj działania

Prezentacja

Założenie

Wyjaśnienie strategii marketingowych za pomogą praktycznych (i zabawnych)
przykładów.

Opis

Instruktor przedstawia różne scenariusze z udziałem znanych zespołów/muzyków,
którzy spotykają na imprezie cudowną dziewczynę i zagadują ją w następujący sposób:
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Cześć, jestem znanym i bogatym muzykiem! Wyjdź za mnie! To MARKETING
BEZPOŚREDNI
Cześć, mój przyjaciel jest znanym i bogatym muzykiem! Wyjdź za niego! To
REKLAMA
Znany muzyk zdobywa numer telefonu cudownej dziewczyny , następnego
dnia dzwoni do dziewczyny: „Cześć, jestem znanym i bogatym muzykiem!
Wyjdź za mnie!” To TELEMARKETING
Znany muzyk wstaje i poprawia krawat, podchodzi do dziewczyny i nalewa jej
drinka, otwiera jej drzwi samochodu, podnosi torebkę, która upuściła,
proponuje, że może ją podwieźć i mówi: Przy okazji, jestem znanym i bogatym
muzykiem! Czy wyjdziesz za mnie? To PUBLIC RELATIONS
Cudowna dziewczyna podchodzi do muzyka i mówi: Jesteś bardzo bogaty! Czy
możesz się ze mną ożenić? - To ZNAJOMOŚĆ MARKI
Znany muzyk podchodzi do dziewczyny i mówi: Jestem bardzo bogaty. Wyjdź
za mnie! Dziewczyna wymierza mu solidny policzek. - To ODPOWIEDŹ KLIENTA
Znany muzyk podchodzi do dziewczyny i mówi: Jestem bardzo bogaty. Wyjdź
za mnie! A ona przedstawia go swojemu mężowi. -To LUKA MIĘDZY POPYTEM I
PODAŻĄ
Znany muzyk podchodzi do dziewczyny i zanim zdąży cokolwiek powiedzieć,
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ktoś inny podchodzi i mówi do dziewczyny: Jestem znany i bogaty. Wyjdziesz
za mnie? A ona z nim odchodzi - to KONKURENCJA, KTÓRA ZABIERA CI UDZIAŁ
W RYNKU
16. Znany muzyk podchodzi do dziewczyny i zanim powie: Jestem bogaty, wyjdź za
mnie! podjeżdża jego żona. - to OGRANICZENIA W WEJŚCIU NA NOWE RYNKI
Czas trwania

30 min

Materiały / sprzęt

-

Warianty / możliwość modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

W tym ćwiczeniu postaraj się z zabawny sposób wyjaśnić niektóre strategie
marketingowe. Upewnij się, czy uczestniczy rozumieją taki zabawny styl tłumaczenia.

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Nie są niezbędne.

MODUŁ 4 - „WYOBRAŹ SOBIE” - DEFINIOWANIE

DZIAŁANIE 4.1
KTO JEST LIDEREM?
Rodzaj działania

Pobudzające

Założenie

Pobudzenie uczestników, stworzenie pozytywnego nastawienia i wprawienie
uczestników w dobry nastrój.
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Opis

Uczestnicy stoją w kole, jeden z nich (ochotnik) zostaje poproszony o wyjście w
pomieszczenia, na krótką chwilę. Osoba taka zostaje poinformowana, że gdy wróci,
grupa będzie tańczyć, a jej zadaniem jest odgadnięcie, kto prowadzi w tańcu.
Gdy osoba wyjdzie z pomieszczenia, uczestnicy mają między sobą ustalić, kto chciałby
wcielić się w rolę instruktora pokazującego grupie nowe ruchy w tańcu, które będą
powtarzane przez pozostałych uczestników, i dzięki czemu cała grupa będzie tańczyć
tak samo. Po podjęciu decyzji, prowadzący włącza piosenkę odpowiednią do tego
ćwiczenia.
Ochotnik, który wyszedł, wraca do pomieszczenia i musi odgadnąć, kto jest liderem
grupy.

Czas trwania

15 min

Materiały / sprzęt

Telefon komórkowy lub laptop, głośniki

Warianty / możliwość modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

Ćwiczenie można przeprowadzić w kilku rundach, w każdej kto inny jest ochotnikiem i
kto inny instruktorem nowego tańca.
Można podpowiedzieć uczestnikom, jaką strategię wybrać, by lider nie wybijał się z
grupy.

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Nie są niezbędne.

DZIAŁANIE 4.2
MATRYCA LOGICZNA (LOGIKA INTERWENCJI)
Rodzaj działania

Ćwiczenie grupowe / prezentacja

Założenie

Opisanie głównych elementów logiki interwencji opartej na hierarchii celów
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Opis

Wyniki wszystkich wcześniejszych analiz (stron zainteresowanych, problemów, celów i
strategii) wykorzystuje się jako podstawę do przygotowania kolejnego etapu: matrycy
logicznej projektu To główny wynik Matrycy logicznej projektu.
Matryca logiczna projektu ma cztery kolumny i cztery wiersze, to znaczy:
o Logika interwencji
o Wskaźniki i źródła weryfikacji
o kluczowe czynniki zewnętrzne krytyczne dla sukcesu start-upu (założenia)
Pierwsza kolumna opisuje w szczególności:
o Cel ogólny: szeroko rozumiany wpływ przedsiębiorstwa - na poziomie krajowym lub
sektorowym.
o Cel: wynik rozwojowy po zakończeniu istnienia przedsiębiorstwa, bardziej
szczegółowo, oczekiwane korzyści dla grupy docelowej (grup docelowych).
o Oczekiwane rezultaty: rezultaty bezpośrednie/materialne (towary/produkty i usługi),
które dostarcza przedsiębiorstwo, i które w dużej mierze są kontrolowane w ramach
projektu.
o Działania: niezbędny program działania opracowany w celu osiągnięcia
zaplanowanych rezultatów.
Należy poprosić uczestników, by wpisali informacje z ich drzewa celów i wybranej
strategii do pierwszej kolumny matrycy.

Czas trwania

150 min

Materiały / sprzęt

Długopisy, papier do tablicy flipchart, karteczki samoprzylepne

Warianty / możliwość modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

Przedstawienie uczestnikom praktycznego przykładu, w jaki sposób należy opracować
logikę interwencji.
W trakcie zadania należy zrobić przerwę (minimum 15 minut)

Zasoby

Matryca logiczna projektu

Sprawozdanie & Przemyślenia

Każda grupa zostaje poproszona o zaprezentowanie na forum wniosków, do których
doszła podczas tego ćwiczenia. Następnie pozostali uczestnicy wyrażają swoje zdania
na temat prezentacji.

DZIAŁANIE 4.3
BUSINESS MODEL CANVAS VS MODEL BIZNESOWY JIMI HENDRIX LTD
Rodzaj działania

Ćwiczenie grupowe / prezentacja
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Założenie

Zapoznanie uczestników z narzędziem biznesowym i zainicjowanie myślenia jako
przedsiębiorca.
Zdobycie praktycznego doświadczenia przy użyciu łatwego modelu biznesowego, który
jest elastyczny i zrozumiały oraz jest powszechnie wykorzystywany na całym świecie i
może być współtworzony w małych grupach.
Zobrazowanie biznesowych aspektów działalności znanych muzyków.

Opis

Wprowadzenie do narzędzia Business Model Canvas (BMC), które można
wykorzystywać do opisu modelu biznesowego, zidentyfikowania jego wyzwań i
podstaw.
Wprowadzenie powinno składać się z następujących elementów:
Czym jest Business Model Canvas?
Pokazanie przykładowego szablonu z dziewięcioma blokami, które należy wypełnić.
Krok 1: Segmentacja klientów
(Kim są klienci? Co myślą? Widzą? Czują? Robią?)
Krok 2: Propozycja wartości
(Dlaczego klienci kupią lub skorzystają z naszej oferty)?
Krok 3: Kanały dystrybucji
(W jaki sposób odbywać się będzie promocja, sprzedaż i dostawa? Dlaczego? Czy to się
sprawdzi?)
Krok 4: Relacje z klientami
(W jaki sposób porozumieć się będziesz z klientami?)
Krok 5: Struktura przychodów
(Za co klienci są gotowi zapłacić? Jaki jest model przychodów? Strategia przy ustalaniu
cen?)
Krok 6: Kluczowe czynności
(Podjęcia jakich kluczowych czynności wymaga propozycja wartości?)
Krok 7: Kluczowe zasoby
(Jakie aktywa firma musi posiadać, by móc konkurować z rynkiem?)
Krok 8: Kluczowi partnerzy
(Jakie kluczowe czynności wykonują kluczowi partnerzy i jakie czynności muszą zostać
wykonane przez ciebie?)
Krok 9: Struktura kosztów
(Jakie są najistotniejsze koszty w twoim modelu biznesowym? Jaki mają one związek z
przychodami?)
Po tym ogólnym wprowadzeniu prezentowany jest business model canvas Jimmiego
Hendrixa. Dzięki temu uczestniczy będą mieli możliwość zapoznania się z wypełnionym
modelem canvas , co pomoże im też zrozumieć podobieństwa między firmą i
zespołem/muzykiem rockowym.
Uczestnicy zostają poproszeni o wypełnienie ich szablonu business model canvas w
oparciu o ich koncepcję biznesową.

Czas trwania

150 min

Materiały

Odpowiednie szablony Business Model Canvas, które zamieszczono w niniejszym
dokumencie. Karteczki samoprzylepne w rożnych kolorach.

Warianty / możliwość modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

Omawiając BMC należy zaprezentować szablon na białej tablicy, by wszyscy uczestnicy
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mogli się z nim dobrze zapoznać i by podczas ćwiczenia mogli korzystać z
zaprezentowanego modelu dziewięciu bloków (oraz rozumieć zależności między nimi).
Instruktor pomaga uczestnikom podczas pracy w zespołach projektowych. Należy
sprawdzić, czy wszyscy biorą udział w burzy mózgów podczas tworzenia koncepcji,
wymiany poglądów i omawiania kolejnych kroków/planów związanych z 9 blokami.
Instruktor podkreśla też, że sam proces opracowywania jest ważniejszy niż rezultat w
postaci prezentacji, podczas której uczestnicy pokazują swój model i go omawiają.
W trakcie zadania należy zrobić przerwę (minimum 15 minut)
Zasoby

Informacje przydatne do wprowadzenia narzędzia BMC można znaleźć tutaj (2minutowe nagranie video), lub w 6-minutowym nagraniu Osterwaldera, twórcy
narzędzia, zaś bardziej szczegółowa prezentacja znajduje się tutaj.

Sprawozdanie & Przemyślenia

Pytania sprawdzające, które należy zadać uczestnikom:
Czego nauczyłeś się podczas tej sesji? Uczestnicy zostają poproszeni o udzielenie
odpowiedzi w jednym, lub maksymalnie dwóch zdaniach.

MODUŁ 5 - „PIENIĄDZE, TO DOPIERO HIT!” - FINANSOWANIE I WDRAŻANIE

DZIAŁANIE 5.1
LICZY SIĘ ZESPÓŁ
Rodzaj działania

Pobudzające

Założenie

Pobudzenie uczestników i zwrócenie ich uwagi, stworzenie pozytywnego nastawienia
i wprawienie uczestników w dobry nastrój.

Opis

Uczestnicy zostają poproszeni o ustawienie się w kole. W zależności od liczby
uczestników, ustalana jest liczba, którą muszą osiągnąć pracując jako zespół, na
przykład 15.
Zasady gry są następujące:
Uczestniczy liczą od 1 do 15.
Jeśli dwie osoby powiedzą daną liczbę jednocześnie, grupa zaczyna liczyć od
początku od 1.
Nie można stworzyć żadnego algorytmu i ustalić, że na przykład liczy do
druga osoba.

Czas trwania

10 min

Materiały / sprzęt

-
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Warianty / możliwość modyfikacji, Liczby mogą być różne, w zależności od możliwości i profilu grupy.
dostosowania
Wskazówki& rekomendacje
Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Zaleca się szczególnie zadanie pytań skłaniających do refleksji, na przykład:
Co myślisz o tym doświadczeniu?
Co ono ci przypomina?
Ponieważ wielu grupom nie udaje się wykonać tego zadania, i zdają sobie oni sprawę
z tego, że wszyscy są jednakowo odpowiedzialni za osiągnięcie celu, w grupie
powstają ciekawe i dynamiczne zależności, o czym koordynator może wspomnieć, na
przykład w aspekcie motywacji, wytrwałości czy pracy zespołowej.

DZIAŁANIE 5.2
WYKRES GANTTA &STRUKTURA PODZIAŁU PRACY (WORK BREAKDOWN STRUCTURE WBS)
Rodzaj działania

Ćwiczenie grupowe / prezentacja

Założenie

Omówienie wszystkich zadań, które należy wykonać budując firmę.

Opis

Tak zwany wykres Gantta jest narzędziem służącym do wizualnego naszkicowania i
przekazania informacji dotyczących niezbędnych działań, oraz uszeregowania ich
stosowania w zależności od ich znaczenia. Pozwala on zidentyfikować logiczną
kolejność działań, oczekiwaną długość i wszelkie zależności mogące występować
między działania, a także stanowi podstawę do przydzielenia odpowiedzialności
związanej z poszczególnymi obszarami zarządzania firmą. Dzięki opracowaniu
wykresu Gantta możliwe jest podjęcie dalszych kroków dotyczących specyfikacji
zasobów i ustalenia kosztów.
Uczestnicy zostają poproszeni o przygotowanie wykresu Gantta z wykorzystaniem
poniższej listy kontrolnej:
o krok 1: określ główne działania dla każdego oczekiwanego rezultatu
o krok 2: podziel działania na wykonalne zadania
o krok 3: określ kolejność i zależności
o krok 4: określ rozpoczęcie, długość i zakończenie wszystkich działań
o krok 5: podsumuj harmonogram wszystkich działań
o krok 6: określ kamienie milowe
o krok 7: określ wiedzę specjalistyczną
o krok 8 - przydziel zadania członkom zespołu

Czas trwania

120 min
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Materiały / sprzęt

Długopisy, papier do tablicy flipchart, karteczki samoprzylepne

Warianty / możliwość modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

Przedstawienie uczestnikom praktycznego przykładu, w jaki sposób należy opracować
i wykorzystywać to narzędzie.

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Każda grupa zostaje poproszona o zaprezentowanie na forum wyników swojej pracy
w tym ćwiczeniu. Następnie pozostali uczestnicy wyrażają swoje zdania na temat
prezentacji.

DZIAŁANIE 5.3
PLANOWANIE BUDŻETU
Rodzaj działania

Ćwiczenie grupowe

Założenie

Zrozumienie struktury kosztów ponoszonych w firmie i związanych z nimi kategorii.

Opis

Grupy (z podziałem wewnątrz grupy, który został dokonany w poprzednim działaniu)
sporządzają listę kosztów związanych z prowadzeniem ich firmy/koncepcji
opracowywanej w projekcie. Na początek uczestnicy wracają do listy, którą
przygotowali w działaniu 4.2 (matryca logiczna projektu), 4.3 (Business Model Canvas)
i 5.2. (Struktura podziału pracy); następnie uczestnicy zostają poproszeni o
pogrupowanie kosztów związanych z każdym działaniem i w tym celu wykorzystuje
się następujące kategorie kosztów i budżetu:
● Koszty pracownicze
● Koszty podróży służbowych i utrzymania
● Pozostałe koszty
● Koszty związane z podwykonawstwem
● Koszty związane z wykorzystaniem sprzętu
● Koszty pośrednie (koszty administracyjne projektu (np. Komputery PC,
telefony komórkowe, koszty wysyłek pocztowych, obsługi faksu, telefonu,
połączenia internetowego, koszty wynajmu, koszt energii elektrycznej w
miejscu realizacji projektu/prowadzenia firmy, materiały eksploatacyjne,
papier, wyposażenie biura)

Czas trwania

60 min

Materiały / sprzęt
Warianty / możliwość modyfikacji, Można dodać dowolną kategorię kosztów (w razie potrzeby) odpowiadającą
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dostosowania

charakterowi tworzonej przez grupę firmy (tj. określone rodzaje kosztów w danym
biznesie, na przykład koszty zawiązane z zapewnieniem infrastruktury)

Wskazówki& rekomendacje

Działanie 4.3 (Business Model Canvas, krok 9: struktura kosztów) powinno zostać
wykorzystane podczas pracy przy tym module. Uczestnicy zostają poproszeni o
omówienie szczegółów zidentyfikowanych kosztów, i przede wszystkim o
pogrupowanie kosztów stosownie do wymienionych wyżej kategorii. Należy zwrócić
uwagę na założony czas realizacji działań. Uczestnicy muszą zidentyfikować koszty,
które będą ponoszone w czasie określonym dla danego działania. Jeśli czas trwania
koncepcji biznesowej nie jest dokładnie określony lub jest zbyt długi, wszyscy
uczestnicy identyfikują koszty tylko dla etapu początkowego ich firmy (zwykle okres 3
letni).

Zasoby
Sprawozdanie & Przemyślenia

Każda grupa prezentuje wykonaną przez siebie pracę. Należy zapewnić czas na
dyskusję na temat przychodów (na podstawie Business Canvas Model) i ekonomicznej
równowagi ich koncepcji biznesowej.

DZIAŁANIE 5.4
SPOTKANIE Z LOKALNYMI MUZYKAMI
Rodzaj działania

Otwarta dyskusja

Założenie

Uzyskanie informacji na temat muzyki rozpatrywanej w kategoriach biznesowych
bezpośrednio od zawodowych muzyków.

Opis

Lokalni muzycy dzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami z uczestnikami
szkolenia.
Należy zaprosić najbardziej reprezentatywnych muzyków, uwzględniając stopień ich
profesjonalizmu, by mogli mówić o muzyce jak o swoim zawodzie.
Niezbędne jest przygotowanie razem z uczestnikami listy pytań, które nasunęły się
podczas wcześniejszych działań szkoleniowych.
Muzycy zostają pokrótce przedstawieni i ich kariera omówiona zostaje w kilku
słowach. Następnie uczestnicy oglądają nagrania z muzykami lub słuchają ich utworów
przed rozpoczęciem rozmowy.
Po prezentacji instruktora należy umożliwić muzykom samodzielne przedstawienie się.
Zaczynamy od pytań dotyczących pomysłów związanych z uczynieniem z muzyki
rodzaju biznesu, a następnie muzycy dzielą się swoimi doświadczeniami.

Czas trwania

120

Materiały / sprzęt

Rzutnik, muzyka

Warianty
/
możliwość Jeśli nie ma możliwości zaproszenia lokalnych muzyków do tego działania, można
modyfikacji, dostosowania
skontaktować się z muzykami za pomocą Skype’a.
Działanie to można zastąpić organizując tzw. „Żywą bibliotekę”, w której muzycy są
„książkami”, które można wypożyczyć, i z którymi uczestnicy szkolenia mogą
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porozmawiać w małych grupach.
Wskazówki& rekomendacje

Należy zawsze pobudzać rozmowę, szczególnie jeśli poziom zainteresowania spada.
Warto korzystać z muzyki/nagrań video zaproszonych muzyków, by stworzyć w grupie
przyjazną i inspirująca atmosferę.

Zasoby
Sprawozdanie & Przemyślenia
Zdjęcie / wizerunek

DZIAŁANIE 5.5
JAM SESSION
Rodzaj działania

Jam session

Założenie

Bezpośrednie doświadczenie przez uczestników pracy wykonywanej przez muzyków.

Opis

Jam session to rodzaj wydarzenia muzycznego, w którym muzycy pochodzący z różnych
środowisk i grający na co dzień w różnych zespołach grają razem łącząc są scenie style swoich
rodzimych zespołów. „Jam” polega na improwizowaniu muzyki bez wcześniejszego
przygotowania czy ustaleń między muzykami, z wyjątkiem sytuacji, gdy grupa muzyków gra dobrze
znane utwory w wersji standardowej lub jako cover .
Wydarzenie to jest ważne, ponieważ daje uczestnikom praktyczny przykład etapu „Wdrożenia” w
PCM.

Czas trwania

150 min

Materiały / sprzęt

Muzycy, instrumenty muzyczne, miejsce na występ na żywo

Warianty
możliwość
modyfikacji,
dostosowania

/ -

Wskazówki&
rekomendacje

Należy wykorzystać wcześniejsze działanie (5.4) i zaangażować tych samych muzyków w
organizację jam session.
Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnego prawa dotyczącego występów na żywo (kwestie
związane z prawem autorskim, podatkami, tantiemami, itd.).
Jeśli nie ma możliwości skorzystania z przestrzeni publicznej (pubu, klubu, restauracji...) w celu
zorganizowania koncertu, można spróbować zorganizować taki koncert w pomieszczeniu
szkoleniowym.

Zasoby

-

Sprawozdanie

& Wydarzenie należy zorganizować po to, by uczestnicy mogli zapoznać się z muzykami i ich pracą.
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Przemyślenia

Po zakończeniu koncertu należy umożliwić wspólną rozmowę.

Zdjęcie / wizerunek
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MODUŁ 6 - „TERAZ MNIE JUŻ NIE POWSTRZYMASZ” - „EWALUACJA”

DZIAŁANIE 6.1
CO DALEJ
Rodzaj działania

Pobudzające

Założenie

Pobudzenie uczestników i zwrócenie ich uwagi, stworzenie pozytywnego
nastawienia i wprawienie uczestników w dobry nastrój.

Opis

Pod koniec kursu szkoleniowego uczestnicy mają poczucie, że znajdują się otoczeniu
gwarantującym im bezpieczeństwo i mogą bez obaw opuścić swoje strefy
bezpieczeństwa.
Podczas tego działania uczestnicy zostają poproszeni o wybranie jednej osoby z
grupy. Na dany znak, uczestnicy biegną na wybraną przez siebie osobą i okrążają ją 3
razy.
Uczestnicy mogą się tego nie spodziewać, ale na dany znak cały zespół zaczyna
biegać w niezorganizowany sposób. Osoba, którą gonią, goni kogoś innego, kto się
przemieszcza itd. Ci którym się uda, pewnie znajdują jakąś strategię, która pozwala
im okrążyć wybraną przez nich osobę. Gra kończy się, gdy 1 osobie uda się okrążyć
wybraną przez siebie osobę 3 razy.

Czas trwania

10 min

Materiały / sprzęt

-

Warianty / możliwość modyfikacji, dostosowania
Wskazówki& rekomendacje

Korzystaj wraz z uczestnikami z radosnej atmosfery, którą stworzył chaos.

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Warto zadać uczestnikom pytania skłaniające do refleksji:
Co czułeś podczas ćwiczenia?
Jak uczucie to przekłada się na PCM?
(Uczestnicy mogą wyrażać rożne opinie - niektórzy mogą zauważyć, że wyznaczając
cele nie zawsze uwzględniamy czynniki zewnętrzne, i przez to jeśli nie jesteśmy w
stanie szybko i skutecznie zareagować, możemy nigdy nie osiągnąć tego celu).
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DZIAŁANIE 6.2
DLACZEGO FIRMY/ZESPOŁY NIE ODNOSZĄ SUKCESU?
Rodzaj działania

Dyskusja grupowa

Założenie

Zaangażowanie uczestników w wyrażaniu swojej opinii na temat krytycznych
elementów projektu.

Opis

Zapoznaj uczestników z następującym case study, które pokazuje porażkę zespołu
Case study
Queen + Paul Rodgers Vs Marc Martel

Podjęcie decyzji, w jaki sposób kontynuować karierę muzyczną po śmierci
Freddiego Mercury, nie było z pewnością łatwe. Członkowie zespołu Queen podjęli
różne decyzje (basista opuścił zespół), jednak właściciele „marki” Brian May i Roger
Taylor zdecydowali się kontynuować pracę proponując różne projekty. Pomysł
polegał na zaangażowaniu rożnych piosenkarzy, w efekcie czego miał powstać nowy
produkt jako „QUENN + nowy piosenkarz” co miało stanowić dla fanów wiadomość,
że nowy piosenkarz zaangażowany jest tylko na chwilę i nie jest kimś, kto miał
definitywnie zastąpić w zespole Freddiego Mercury’ego.
Pierwszą próbę podjęto w projekcie „Queen + Paul Rodgers”. Paul Rodgers jest
piosenkarzem, którzy odniósł pewien sukces w latach 1970., szczególnie grając w
zespole „Free” (na przykład utwór „All right now”). Jednak wokal Rodgersa znacznie
różnił się od Mercury’ego, co było przyczyną wielu niepochlebnych opinii
wyrażanych przez fanów Queen. A zatem doświadczenie to uznano za porażkę (i
zakończono po jednej trasie koncertowej).
Należy odtworzyć nagrania video z projektu Queen + Paul Rodgers i poprosić
uczestników o komentarz.
Następnie należy pokazać grupie nagrania z Markiem Martelem, który podkładał
głos Freddiego Merkury’ego w firmie „Bohemian Rapsody”, ponieważ jest jednym z
niewielu ludzi na świecie, którego głos jest niemal identyczny co głos Freddiego
Mercury’ego.
Uczestnicy zostają poproszeni o zastanowienie się, dlaczego zespół Queen nigdy nie
rozważał zastąpienia Mercury’ego Martelem.
Uczestnicy zastanawiają się nad przyczynami tej porażki i rozmawiają o tym w
małych grupach. Analiza powinna skupić się na przyczynach managerskich,
społecznych, kulturowych i ekonomicznych.
Czas trwania

120 min

Materiały

Laptop, połączenie z Internetem (nagrania video online), rzutnik, głośniki
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Warianty / możliwość modyfikacji, Można wykorzystać przykłady dowolnych projektów / zespołów / firm, które
dostosowania
poniosły porażkę.
Wskazówki & rekomendacje

Nie należy przeszkadzać uczestnikom, powinni wypowiadać się swobodnie i dzielić
się swoją opinią z innymi.

Zasoby

Różne źródła na Youtube

Sprawozdanie & Przemyślenia

Case study kończy się bez podsumowania głównych ustaleń. Będą one analizowane
na koniec programu szkoleniowego podczas sesji poświęconej Ewaluacji

DZIAŁANIE 6.3
PREZENTACJA KOŃCOWEGO PROJEKTU
Rodzaj działania

Prezentacja

Założenie

Stworzenie finalnej struktury firmy, udokumentowanie obranego kierunku, oraz
zaangażowanie stron zainteresowanych i podmiotów finansujących

Opis

Uczestnicy zostają poproszeni o zebranie w jednym dokumencie wszystkich
materiałów opracowanych na kursie szkoleniowym i dołączenie załączników do
biznesu planu:
o Analizy SWOT
o Analizy drzewa problemów
o Analizy stron zainteresowanych
o Analizy drzewa celów
o Analizy strategii
o Matrycy logicznej projektu (logiki interwencji)
o Wykresu Gantta
Ostatnim działaniem jest podsumowanie maksymalnie na 2 stronach:
o Ustalenie nazwy firmy
o Wymyślenie sloganu
o Stworzenie logo
o Określenie grup docelowych i beneficjentów końcowych
o Określenie propozycji wartości (z jakimi wartościami wiąże się projekt?)
o Określenie celu ogólnego / misji
o Określenie celu szczególnego (celów szczególnych)
o Określenie oczekiwanych rezultatów, które powinny zostać osiągnięte w ciągu
następnych 2 lat
o Określenie działań i oferowanych usług /produktów
o Opisanie struktury organizacyjnej i zaangażowanych w projekt osób (pracownicy,
eksperci, wolontariusze)
o Ustalenie budżetu: oszacowanie budżetu na rozpoczęcie projektu i budżetu na

74

kolejne 2 lata
o Określenie, w jaki sposób zapewnione zostanie zrównoważone działanie firmy
o Określenie, w jakim wymiarze firma będzie innowacyjna
o Określenie, jakie działania i oferowane usługi odpowiadają potrzebom grup
docelowych i beneficjentom końcowym
Czas trwania

150 min

Materiały

Kartki, długopisy, tablice flipchart

Warianty / możliwość modyfikacji, dostosowania
Wskazówki & rekomendacje

Przedstawienie uczestnikom kluczowych założeń związanych ze zrównoważonym,
innowacyjnym i mającym znaczenie przedsięwzięciem.

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Każda grupa zostaje poproszona o zaprezentowanie swojego biznesu planu, a
pozostali uczestnicy wyrażają swoje zdanie.
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MODUŁ 7 - „TY SIĘ ŻEGNASZ, JA SIĘ WITAM” - KONIEC PROGRAMU

DZIAŁANIE 7.1
PIF-PAF
Rodzaj działania

Pobudzające

Założenie

Pobudzenie uczestników i zwrócenie ich uwagi, stworzenie pozytywnego nastawienia
i wprawienie uczestników w dobry nastrój.

Opis

Uczestnicy zostają poproszeni o ustawienie się w kole i jeden ochotnik wychodzi na
środek. Zadaniem ochotnika będzie „zastrzelenie” uczestników, przez wykrzyknięcie
„PIF-PAF”, jednak uczestnik może się uratować, jeśli ukucnie. Prawdziwa bitwa
rozgrywa się między jej dwoma sąsiadami, spośród których osoba, która pierwsza
odda strzał do swojego przeciwnika, staje na środku. Osoba na środku zostaje tam
podczas całego ćwiczenia.

Czas trwania

15 min

Materiały / sprzęt

-

Warianty / możliwość modyfikacji, Ćwiczenia jest kontynuowane, dopóki w kole nie zostaną tylko 2 osoby.
dostosowania
Wskazówki & rekomendacje

W tle idealnie pasuje utwór „Bang-bang”

Zasoby

-

Sprawozdanie & Przemyślenia

Rekomendowane pytanie:
Jak podobała ci się ta gra?
Jak można ją odnieść do obszaru zarządzania firmą?

DZIAŁANIE 7.2
ETAPY PCM: ‘THE DARK SIDE OF THE MOON’ (PINK FLOYD)
Rodzaj działania

Prezentacja / Debata

Założenie

Podsumowanie etapów zarządzania cyklem projektu z wykorzystaniem legendarnego albumu
rockowego.

Opis

Należy krótko podsumować etapy PCM i omówić je przy użyciu albumy grupy Pink Floyd „The dark
side of the moon”:
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Etap 1 PCM: Etap programowania
W programach unijnych etap ten nazywany jest procesem negocjacyjnym, który jest podejmowany na
poziomie instytucji. Produktem finalnym tego etapu jest przygotowanie Programu. Na tym etapie
analizuje się sytuację w celu zidentyfikowania problemów, ograniczeń i możliwości.
Z punktu widzenia managera projektu na tym etapie analizowany jest kontekst początkowy,
podstawowa sytuacja, z którą musi zmierzyć się projekt, początkowe warunki, które mają zostać
poprawione, zmienione, zmodyfikowane. Analizowane są informacje dotyczące rzeczywistych
potrzeb, bez względu na kontekst, zbierane są informacje na temat grupy docelowej czy stron
zainteresowanych w celu znalezienia na kolejnych etapach projektu odpowiedzi na zidentyfikowane
potrzeby.
ALBUM „The dark side of the Moon”, UTWÓR: 1 - „Speak to me” („Mów do mnie”)
Album zaczyna się utworem „Speak to me”. Pierwsze dźwięki, które słyszymy to bicie serca
oznaczające początek życia. Utwór ten to podsumowanie całego albumu, zapowiedź, wszystkiego,
czego słuchacz doświadczy później, to feeria dźwięków, głosów i krzyków, które można usłyszeć w
kolejnych utworach. To rodzaj podsumowania rozmowy z nowo narodzonym dzieckiem, które
potrzebuje rady.
To także dokładnie to, co jest niezbędne na początku PCM. Dobry manager projektu musi
zidentyfikować wszystkie elementy, które będą ustalane później w trakcie projektu. To etap, w
którym gromadzone są informacje (w wyniku „rozmowy” z członkami grup docelowych i stron
zainteresowanych) dotyczące rzeczywistych potrzeb, które trzeba zaspokoić. Na tym etapie manager
projektu zbiera rady i informacje, zupełnie jak nowo narodzone dziecko powyżej.
Etap 2 PCM: Etap Identyfikacji
Etap identyfikacji skupia się na analizie koncepcji projektowej, która zostaje wybrana w oparciu o
zidentyfikowane strategie pozwalające rozwiązać problemy i zaspokoić potrzeby określone w
poprzednim etapie. Dla każdego priorytetu dobierana jest strategia uwzględniająca wcześniejsze
doświadczenia. Na tym etapie należy odpowiedzieć na następujące pytania: «Czy koncepcja
projektowa jest odpowiednia dla potrzeb beneficjentów i czy jest zgodna z priorytetami obszarów
polityki UE?»
ALBUM „The dark side of the Moon”, UTWÓR: 2 – “Breathe” („Oddychaj”) i 8 – “Any Colour You
Like” („Jakikolwiek kolor wybierzesz”)
Słowa utworu Breathe wydają się mówić o dwóch stylach życia: naśladowcy i osoby dokonującej
wyboru. Ponieważ w drugim etapie PCM podejmuje się wybory (wybór strategii, które pozwalają
rozwiązać problemy i zaspokoić potrzeby), dla naszej analizy ważny jest wiersz utworu: „Rozejrzyj się i
wybierz swoje pole do działania.”
W wierszu tym powiedziane jest wyraźnie, by podejmować własne decyzje w oparciu o informacje
zgromadzone podczas bezpośredniej obserwacji i danych uzyskanych od stron zainteresowanych. Jest
to właściwy sposób przechodzenia przez różne etapy życia, opierając swoje decyzje na logice.
Natomiast utwór „Any colour you like” jest sarkastyczną uwagą pod adresem notorycznego unikania
podejmowania decyzji, które
towarzyszy niektórym przez całe życie. Stoi to w sprzeczności z podejściem,
że wszystko jest „czarno-białe”.
Etap 3 PCM: Etap definiowania
Po wybraniu strategii określona zostanie ogólna struktura projektu. Etap ten składa się zwykle (w
projektach UE) z przygotowania szczegółowej propozycji projektu. Wszystkie kluczowe elementy
projektu (kontekst, cele i założenia, oczekiwane rezultaty, zadania, role, działania, grupy docelowe,
wpływ, budżet i tak dalej) określane są szczegółowo w formularzu aplikacyjnym. W logice PCM jest to
etap, na którym wykorzystuje się matrycę logiczną projektu służącą jako narzędzie logiczne
pozwalające szczegółowo określić kluczowe aspekty projektu i zweryfikować wykonalność samego
projektu.
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Matryca logiczna projektu ma za zadanie:
- uaktualnić i uszczegółowić każdy element logiki interwencji (pierwsza kolumna matrycy logicznej
projektu);
- skłonić do zastanowienia, w jaki sposób projekt będzie monitorowany i poddawany ewaluacji (druga
i trzecia kolumna matrycy logicznej);
- uwzględnić potencjalne ryzyko i czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na projekt (czwarta
kolumna ),
- budżet i zasoby niezbędne do właściwego wdrożenia działań.
ALBUM „The dark side of the Moon”, UTWÓR: 3 – “On the Run”(„W biegu”) i 4 – “Time” („Czas”)
Temat utworu Time, rozpatrywanego jako część łącząca PCM i album Pink Floyd, ma podwójne
znaczenie w kontekście PCM:
1) W definiowaniu propozycji projektu czas jest kluczowym elementem, który musi stanowić
wyznacznik działań, przydzielonych ról i podziału odpowiedzialności w każdym działaniu
projektowym. Wykres Gantta lub plan działania stanowią elementy projektu podsumowujące
wszystkie aspekty zaproponowanego zdefiniowania projektu.
2) Czas i wyznaczone terminy stanowią wspólne czynniki i ważne elementy, które muszą zostać
uwzględnione w procesie definiowania i przygotowania propozycji przez managerów projektu
pracujących na podstawie zaproszenia do składania wniosków.
Etap finansowania ($) w PCM Akceptacja i finansowanie
Jakość projektu zostanie oceniona przez podmiot finansujący. Jeśli projekt spełni kryteria wyboru i
otrzyma pozytywną ewaluację, otrzymuje finansowanie pozwalające na jego wdrożenie.
ALBUM „The dark side of the Moon”, UTWÓR: 6 - „Money” („Pieniądze”)
Utwór rozpoczyna stronę B albumu i pierwsze dźwięki, które słyszymy to kasa sklepowa. Utwór ten
mówi o pieniądzach i o tym, jaki sposób współczesne społeczeństwo przylgnęło do idei bogactwa i
gromadzenia środków. W naszej analizie piosenka pasuje idealnie do wyjaśnienia etapu PCM, w
którym organizuje się finansowanie i dotacje dla projektu.
Etap 4 PCM: Etap Wdrożenia
Podczas pierwszych etapów PCM następuje planowanie projektu, identyfikacja kluczowych aspektów
i jeśli projekt otrzymuje finansowanie (etap finansowania), może rozpocząć się jego wdrażanie.
Wdrożenie projektu należy traktować jako etap praktyczny cyklu, w którym zaplanowane podczas
etapu definiowania i wpisane w formularzu aplikacyjnym działania (w kontekście czynności,
osiągnięcia rezultatów, właściwego wykorzystania zasobów, itd.), powinny zostać zrealizowane w
możliwie najwierniejszy sposób względem tego, co zostało zdefiniowane. Etap wdrożenia w cyklu
projektu jest najważniejszy pod wieloma względami, ponieważ to podczas tego etapu zaplanowane
korzyści zostają „dostarczone”.
ALBUM „The dark side of the Moon”, UTWÓR: 7 – “Us and Them” („Nas i ich)
"Us and them" to utwór, który mówi o relacjach, współpracy i o tym, w jaki sposób postrzegamy
siebie samych i innych. Już sam tytuł piosenki przeciwstawia ego jednostki złożoności i różnorodności
społeczeństwa.
Elementy te, na etapie wdrożenia w cyklu PCM, należy traktować jako ważne aspekty, szczególnie w
projektach finansowanych ze środków unijnych; wspólne wdrożenie działań projektu przez
organizacje partnerskie pochodzące z różnych państw stanowi kluczowy element i jeden w głównych
czynników właściwego wdrożenia projektu oraz zoptymalizowania jego wpływu.
Etap 5 PCM: Etap ewaluacji
Celem etapu ewaluacji jest sprawdzenie, czy działania zostały wykonane w zrównoważony sposób (i

78

czy tym samym postępowano zgodnie z działaniami wskazanymi w formularzu aplikacyjnym) i w
szczególności, czy sytuacja początkowa zidentyfikowana na etapie programowania jako potrzeba,
którą należy zaspokoić, została naprawdę zmieniona/poprawiona i w jakim stopniu tego dokonano.
Etap ewaluacji ma zatem podwójną rolę:
- zmierzyć wpływ projektu (a tym samym skuteczność działań i zrównoważony charakter tego
wpływu);
- wyznaczyć nowy kontekst, wskazać nową sytuację stanowiącą podstawę dla nowego projektu i
nowe warunki, które należy rozważyć i zmodyfikować względem poprzedniej interwencji. Ewaluacja
prowadzi do przyszłych projektów i programowania.
Ten końcowy etap pozwala zrozumieć, dlaczego PCM jest narzędziem teoretycznym mającym
cykliczny charakter, a nie liniowy, w którym występuje tylko początek i koniec.
ALBUM „The dark side of the Moon”, UTWÓR: 10 - „Eclipse” („Zaćmienie księżyca”)
Eclipse to ostatni utwór na albumie, w którym zawarto liczne przekazy podsumowujące
doświadczenia przeżywane przez człowieka i zamykające cały cykl historii opowiedzianej na albumie.
W piosence tej słowo „wszystko” zostało użyte dwadzieścia razy, i użyto je do wyszczególnienia
wszystkich osiągnięć, porażek, zrealizowanych udoskonaleń i nigdy niespełnionych potrzeb człowieka,
lub nawet całego gatunku ludzkiego, zarówno na ścieżce jego życia, jak i w szczególności u kresu tej
drogi.
Wielokrotne powtórzenie słowa „wszystko” tworzy prawdziwą listę, i w rzeczywistości to czas na
wyciągnięcie wniosków z tego, co zostało zrobione, co mogło zostać zrobione lepiej lub w inny
sposób, i czego zdecydowanie lepiej było nie robić. To końcowa refleksja, prawdziwa ewaluacja.
Utwór i cały album kończy się tym samym biciem serca, które można usłyszeć na początku albumu.
Cykl dobiega końca, ale kolejny jest już gotowy i lada chwila się rozpocznie.
Czas trwania

120 min

Materiały / sprzęt

-

Warianty
możliwość
modyfikacji,
dostosowania

/ -

Wskazówki &
rekomendacje

Odtwarzamy album! Nawet lepiej, gdy odtworzone zostanie wideo z tekstem na ekranie.

Zasoby

Różne źródła na Youtube

Sprawozdanie
Przemyślenia

& Niekoniecznie
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Zdjęcie
wizerunek

/

DZIAŁANIE 7.3
EWALUACJA KURSU SZKOLENIOWEGO
Rodzaj działania

Dyskusja grupowa

Założenie

Ewaluacja procesu uczenia się i nabytych kluczowych kompetencji.

Opis

Uczestnicy zostają poproszeni, by usiedli w kole. Następnie każdy uczestnik odpowiada po kolei
na pytanie: czy spełnione zostały jego/jej początkowe oczekiwania?
Oczekiwania w odniesieniu do:
o Co chciałbym ROBIĆ
o Co chciałbym CZUĆ
o Co chciałbym WIEDZIEĆ
Uczestnicy są proszeni o wskazanie miejsca, w którym według nich się znajdują i umieszczenie
znaku (lub osobistego symbolu) w trójkącie, który przedstawia te trzy wymiary uczenia się:
robienie, uczucia, wiedza
Następnie każdy uczestnik swobodnie ocenia ogólny proces uczenia się. Personel szkoleniowy i
wspierający także włącza się do rozmowy i przedstawia swoją opinię.
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Czas trwania

45 min

Materiały

Papier do tablic flipchart, długopisy

Warianty / możliwość Uczestnicy zostają też poproszeni o opowiedzenie o swoich doświadczeniach związanych z
modyfikacji,
uczeniem się, które zdobyli podczas kursu szkoleniowego.
dostosowania

Wskazówki &
rekomendacje

Opinie i informacja zwrotna od uczestników muszą zostać przeanalizowane.

Zasoby
Sprawozdanie
Przemyślenia

& Nie należy komentować, lecz należy umożliwić swobodne wypowiadanie się uczestników.

Zdjęcie / wizerunek

ROBIĆ (doświadczenie)

WIEDZIEĆ (wiedza)

CZUĆ (zaangażowanie)

ZAŁĄCZNIK

Harmonogram kursu szkoleniowego na 7-dniowe działania modułowe
Dzień 1 - „Do boju!”

UWERTURA

SESJA PORANNA
Powitanie i oficjalne rozpoczęcie kursu
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Prezentacja programu kursu szkoleniowego
Przełamanie lodów (Bingo, szybkie spotkania)
Kiedy tego doświadczyłem? Rozpoznawanie utworów rockowych
SESJA POPOŁUDNIOWA
Trójkąt oczekiwań
Umowa grupowa
Ćwiczenie grupowe: W jakim jestem położeniu?

Dzień 2 - „Zmiany” - PROGRAMOWANIE
SESJA PORANNA:
Pobudzające (Słońce świeci nad...)
Wprowadzenie do PCM
Pozostawanie na widoku i zarządzanie firmą
Analiza kontekstu i potrzeb w historii muzyki rockowej
SESJA POPOŁUDNIOWA
Znana kafejka: Analiza kontekstu i stron zainteresowanych
Stworzenie „zespołów” (utworzenie zespołów projektowych)
Ćwiczenie z „Zespołem” Analiza problemów i drzewo problemów

Dzień 3 - „Tak, do wyboru mamy dwie możliwości...” - IDENTYFIKACJA
SESJA PORANNA
Budowanie zespołu (Starsza pani)
Ćwiczenie z „Zespołem” Analiza celów & drzewo celów
SESJA POPOŁUDNIOWA
Ćwiczenie z „Zespołem” Analiza strategii
Analiza strategii w historii rocka
Strategie marketingowe w muzyce rockowej (poślubić cudowną dziewczynę)
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Dzień 4 - „Wyobraź sobie” - DEFINIOWANIE
SESJA PORANNA
Pobudzające (Kto jest liderem?)
Matryca logiczna (Logika interwencji)
SESJA POPOŁUDNIOWA
Business Model Canvas vs. Model biznesowy Jimi Hendrix Ldt.

Dzień 5 - „Pieniądze, to dopiero hit!” - FINANSOWANIE I WDRAŻANIE
SESJA PORANNA
Pobudzające (Liczy się zespół)
Wykres Gantta &Struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure WBS)
Planowanie budżetu
SESJA POPOŁUDNIOWA
Spotkanie z lokalnymi muzykami (otwarta dyskusja)
Jam Session – występ na żywo!

Dzień 6 - „Teraz mnie już nie powstrzymasz” - EWALUACJA
SESJA PORANNA
Pobudzające (Co dalej)
Dlaczego firmy/zespoły nie odnoszą sukcesu?
SESJA POPOŁUDNIOWA
Bitwa zespołów Prezentacja końcowego projektu

Dzień 7 - „Ty się żegnasz, ja się witam” - KONIEC PROGRAMU
SESJA PORANNA
Pobudzające (pif-paf)
Etapy PCM: Album „THE DARK SIDE OF THE MOON”
Nagrody w zadaniu Bitwa zespołów i dalsze działania
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Sesja POPOŁUDNIOWA/WIECZORNA
Otwarta przestrzeń: Opinie uczestników
Ewaluacja kursu szkoleniowego
Rozdanie świadectw & oficjalne zakończenie
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DZIAŁANIE 1.2

BINGO

GRA NA GITARZE

JEST WIELKIM FANEM MUZYKI
ROCKOWEJ

OJCIEC

PLANUJE WKRÓTCE
OTWORZYĆ FIRMĘ

ARTYSTA WYSTĘPUJĄCY NA
ŻYWO

DOŚWIADCZYŁ JUŻ KRYZYSU
FINANSOWEGO

UWIELBIA BYĆ LIDEREM

UWIELBIA PRACOWAĆ W
ZESPOLE

PLANUJE NOWĄ KARIERĘ
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DZIAŁANIE 2.5
A) Analiza SWOT

MOCNE STRONY
(Pozytywne cechy)

SŁABE STRONY
(Negatywne cechy)

SWOT
MOŻLIWOŚCI
(Zewnętrzne czynniki, które mogą
zwiększyć szanse)

ZAGROŻENIA
(Zewnętrzne czynniki, które mogą
zagrozić szansom)

B) Terminologia - strony zainteresowane

C) Diagram Venna stron zainteresowanych

Strony zainteresowane: Osoby fizyczne lub instytucje będące podmiotami, które - w
sposób bezpośredni lub pośredni, pozytywny lub negatywny - mogą odczuwać skutki
realizacji projektu.
Beneficjenci: To podmioty, które w jakikolwiek sposób korzystają z wdrożenia projektu.
Można tu dokonać podziału na:
Grupy docelowe: Grupa/podmiot, na który projekt wywrze pozytywny
wpływ na poziomie Celu projektu.
Beneficjenci końcowi: podmioty, które skorzystają z realizacji projektu w
perspektywie długookresowej na poziomie społeczeństwa lub sektora
ogółem.
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Partnerzy projektu: Podmioty, które wdrażają projekt w danym państwie (które są także
stronami zainteresowanymi, i mogą stanowić „grupę docelową”).

Strony
zainteresowane
grupa nr 2

Strony
zainteresow
ane grupa nr
5

Strony
zainteresow
ane grupa
nr 3

Strony
zainteresowa
ne grupa nr 4

Strony
zainteresow
ane grupa nr
1

Strony
zainteresow
ane grupa
nr 6

D) Matryca analizy stron zainteresowanych
Strona zainteresowana Interes i sposób
i podstawowe cechy
dotknięcia
problemami.

Możliwości i
motywacja do zmiany
sytuacji

Strony zainteresowane
grupa nr 1

Strony zainteresowane
grupa nr 2

Strony zainteresowane
grupa nr 3
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Możliwe działania
pozwalające
odpowiedzieć na
interesy

Strony zainteresowane
grupa nr 4
…

DZIAŁANIE 2.7
Drzewo problemów

Skutek

Skutek

Skutek

Skutek

Skutek

Główny
problem

Przyczyna

Przyczyna
podstawo

Przyczyna
podstawo

Przyczyna

Przyczyna
podstawo
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Przyczyna

Przyczyna
podstawo

Przyczyna
podstawo

DZIAŁANIE 3.2
Drzewo celów

Cel
ogólny

Cel
ogólny

Cel
ogólny

Cel
ogólny

Cel
ogólny

Cel

Wynik

Działanie

Wynik

Działanie

Działanie
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Wynik

Działanie

Działanie

DZIAŁANIE 4.3
Business model canvas

Kluczowi partnerzy

Kluczowe działania

Propozycja wartości

Relacje z klientami

Segment Klientów

Nagranie

Produkcja muzyki

Talent muzyczny

Długofalowe

Zasięg geograficzny:

Kadra managerska

Występy na żywo

Bohater gitary

Spójne

Sponsorzy

Działania
marketingowe

Innowacyjna muzyka

Występy na żywo

Idol rockowy

Otwartość na kontakty
bezpośrednie

-krok 1: Klienci
anglojęzyczni
-krok 2: Klienci
europejscy
-krok 3: Klienci z
Ameryki

Osoby odpowiedzialne
za promocję
Radio/TV

Kluczowe zasoby

Osoba walcząca o
wolność i prawa
człowieka

Kanały dystrybucji

Instrumenty

Radio

Zespół

TV

Załoga

Występy na żywo

Zasięg demograficzny:
- osoby do 30 r.ż.
-muzycy

Informacje prasowe
Struktura kosztów

Przychody

Instrumenty
Zespół
Personel
Podróże
Kampania reklamowa

Albumy
Bilety koncertowe
Sponsoring
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Kampanie reklamowe
Eventy marketingowe
Honoraria
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PODZIĘKOWANIA

Chciałbym przekazać moje serdeczne podziękowania uczestnikom kursu szkoleniowego (Caltanissetta,
27 maja - 2 czerwca 2019), którzy dzięki przekazywanym nam informacjom zwrotnym aktywnie
uczestniczyli w zdefiniowaniu ostatecznej wersji kursu szkoleniowego, a zatem których uznajemy za
współautorów niniejszego dokumentu:

Pragnę potwierdzić ich wkład i zaangażowanie w projekt.

Zsofi Toth, Marta Rákociová, Janka Sušková, Michal Hanus, Magdaléna Kalivodová, Eva Đurović, János
Martonosi, Enikő Piti, Csilla Pataki, Tomasz Barszczewski, Wojciech Henryk Duranowski, Anastasios
Giannaros, Irida Baloglou, Christos Panoilias, Konstantinos Makras, Borislava Zaharieva-Tomova,
Milena Goneva, Asya Kocheva, Darina Petrunova, Emanuela Riggi, Rosario Vitello oraz Beniamino
Torregrossa zaangażowali się w szkolenie i wnieśli do niego nieoceniony wkład - za co serdecznie
dziękuję.

Redaktor naczelny
Alessandro Melillo

91

92

