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Scenariusz zajęć „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”  

dla szkół ponadpodstawowych (materiał nauczyciela) 

 

Czas trwania lekcji: 90 minut (dwie jednostki lekcyjne, każda po 45 minut) 

Typ szkoły: ponadpodstawowa 

Przedmiot: dowolny; rekomendowane przedmioty: podstawy przedsiębiorczości, historia, wiedza  

o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, godzina wychowawcza 

Temat lekcji: „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III” 

 

Cel główny:  

 Przekazanie uczniom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w kontekście wykorzystania 

Funduszy Europejskich na przykładzie Programu Polska Wschodnia z  uwzględnieniem 

Platform startowych dla nowych pomysłów. 

 Pobudzenie postaw przedsiębiorczych i trening kompetencji miękkich u uczniów. 

 Zdobycie przez uczniów wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości, a także zachęcenie do 

jej samodzielnego zgłębiania i wykorzystania w praktyce. 

Cele operacyjne: 

Wiedza: Po realizacji zajęć uczeń wie: 

 jak wygląda model biznesowy Business Model Canvas; 

 dlaczego warto utworzyć model biznesowy; 

 czym jest start-up; 

 czym jest Platforma startowa dla nowych pomysłów, kto może się w niej znaleźć (w tym jak 

wygląda proces rekrutacji) i jakie uzyska wsparcie; 

 jak wygląda (w uproszczeniu) wniosek do Platformy startowej dla nowych pomysłów; 

 jak ważne są kompetencje miękkie we współpracy oraz w realizacji pomysłu na biznes. 

 czym charakteryzuje się postawa przedsiębiorcza;. 

 czym są Fundusze Europejskie oraz Programy Operacyjne, a przede wszystkim Program 

Operacyjny Polska Wschodnia; 

 jak Fundusze Europejskie wspierają młodych ludzi w rozwijaniu ich pomysłów na biznes; 

 gdzie można znaleźć informacje nt. Funduszy Europejskich.; 

 

Umiejętności: po realizacji lekcji uczeń potrafi: 

 określić kluczowe informacje dot. pomysłu na biznes, 

 stworzyć model biznesowy Business Model Canvas, 
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 określić szanse powodzenia w realizacji pomysłu na biznes, uzupełnić uproszczony wniosek do 

platformy startowej dla nowych pomysłów, 

 opisać, jak działają Platformy startowe (w tym jakie wsparcie w rozwoju biznesu oferują  

młodym ludziom), 

 uzasadnić rolę współpracy, kompetencji miękkich oraz postaw przedsiębiorczych w realizacji 

pomysłu na biznes, 

 wyszukać informacje nt. Funduszy Europejskich, 

 wyszukać informacje nt. platform startowych. 

 

Wnioski: które powinien wyciągnąć uczeń po realizacji lekcji: 

 Stworzenie modelu biznesowego znacznie ułatwia zarządzanie, współpracę, a także stanowi 

punkt wyjścia do dalszych działań m.in. pozyskania partnera, czy inwestora. 

 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i rozwijanie kompetencji miękkich ma znaczący 

wpływ na powodzenie pomysłu na biznes. 

 Fundusze europejskie oferują młodym ludziom wsparcie umożliwiające m.in. rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej. 

 Program Polska Wschodnia wspiera rozwój i innowacyjność 5 województw Polski Wschodniej. 

 Platformy startowe w bardzo szerokim zakresie wspierają start-upy zwiększając ich szansę na 

odniesienie sukcesu na rynku. 

 

Formy pracy: 

 praca indywidualna, 

 praca grupowa, 

 praca zbiorowa. 

 

Metody: 

 emisja filmu animowanego, 

 emisja prezentacji stanowiącej wstęp do tematu modelu biznesowego 

 praca warsztatowa (grupowa) nad zadaniem, 

 emisja prezentacji stanowiącej rozwiązanie zadania, 

 praca indywidualna z tekstem (broszura), 

 praca indywidualna/grupowa nad zadaniami dodatkowymi, 

 praca zbiorowa (dyskusja), 

 emisja filmu – instrukcji do gry planszowej, 
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 praca grupowa (gra planszowa), 

 test wiedzy i badanie ewaluacyjne (fakultatywnie). 

 

Materiały dydaktyczne: 

 film animowany, 

 wstęp do tematu modeli biznesowych w formie prezentacji, 

 dodatkowy materiał dydaktyczny dla nauczyciela, 

 zadanie dla uczniów (forma warsztatowa) 

 rozwiązanie zadania w formie prezentacji, 

 broszura informacyjna z zadaniami, 

 zadania dodatkowe do przeprowadzenia przez nauczyciela (fakultatywnie), 

 gra planszowa, 

 film instruktażowy tłumaczący zasady gry, 

 test wiedzy połączony z badaniem ewaluacyjnym. 

 

Informacje: 

 http://platformystartowe.gov.pl 

 https://www.polskawschodnia.gov.pl 

 http://funduszeuropejskie.gov.pl  

 http://www.parp.gov.pl 

 https://www.pi.gov.pl 

 

http://www.parp.gov.pl/
https://www.pi.gov.pl/


 

 

 

  

I jednostka lekcyjna (45 minut) 

Część lekcji Czynności nauczyciela Czynności ucznia Czynności ucznia z dostosowaniem 

Wprowadzenie 
Czas trwania: 
12 minut 

1. Przedstawia temat lekcji (obligatoryjnie). 
2. Emituje film animowany (obligatoryjnie). 
3. Omawia film, uzupełnia o dodatkowe informacje, 
odpowiada na pytania uczniów. 
 

1. Oglądają film animowany. 
2. Zadają pytania dotyczące filmu. 

1. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące oglądają film animowany 
korzystając z transkrypcji, a osoby niewidome lub słabowidzące 
słuchają głosu lektora z filmu. 
2. Zadają pytania dotyczące filmu. 

Rozwinięcie cz. 1. 
Czas trwania: 
10 minut 

1. Emituje wstęp do tematu modeli biznesowych w 
formie  prezentacji animowanej (obligatoryjnie). 
2. Omawia prezentację, uzupełnia o dodatkowe 
informacje, odpowiada na pytania uczniów. 
 

1. Oglądają prezentację. 
2. Zadają pytania dotyczące tworzenia 
modeli biznesowych i/lub Business 
Model Canvas. 

1. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące oglądają prezentację 
czytając pojawiające się w niej treści (podobnie jak uczniowie 
nie wymagający dostosowania), a osoby niewidome lub 
słabowidzące słuchają głosu lektora z prezentacji oraz 
nauczyciela doprecyzowującego temat w wybranych 
momentach 
2. Zadają pytania dotyczące filmu. 
 

Rozwinięcie cz.2 
Czas trwania: 
18 min. 

1. Organizuje klasę do celów przeprowadzenia części 
warsztatowej. 
2. Dzieli klasę na grupy 4-5- osobowe 
(obligatoryjnie). 
3. Rozdaje każdej grupie treść zadania oraz planszę 
schematu modelu Business Model Canvas i wniosku 
do Platformy startowej dla nowych pomysłów 
(obligatoryjnie). 
3. Wyjaśnia zadanie, które należy zrealizować w 
grupie (obligatoryjnie). 
4. Emituje rozwiązanie zadania w formie  prezentacji  
(obligatoryjnie). 
5. Omawia prezentację, uzupełnia o dodatkowe 
informacje, odpowiada na pytania 
uczniów/moderuje dyskusję. 
5. Przeprowadza z uczniami zadanie/zadania 
dodatkowe, jeżeli pozostały czas lekcji na to pozwala 
(poprzednie części zostały zrealizowane przed 
założonym czasem). 
 

1. Pracują w grupach nad rozwiązaniem 
zadania. 
2. Oglądają prezentację i weryfikują 
własne odpowiedzi z rozwiązaniem. 
3. Zadają pytania dotyczące 
rozwiązania/dyskutują nad 
rozwiązaniem na forum klasy. 
4. Rozwiązują zadanie/zadania 
dodatkowe. 

1. Pracują w grupach rozwiązując zadanie.  
2. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące oglądają prezentację 
czytając pojawiające się w niej treści (podobnie jak uczniowie 
nie wymagający dostosowania), a osoby niewidome lub 
słabowidzące słuchają głosu lektora z prezentacji albo 
nauczyciela – obie grupy uczniów weryfikują własne 
odpowiedzi z rozwiązaniem. 
3. Zadają pytania dotyczące rozwiązania/dyskutują nad 
rozwiązaniem na forum klasy. 
4. Rozwiązują zadanie/a dodatkowe. 



 

 

 

  

Zakończenie 
Czas trwania: 
5 min. 

1. Podsumowuje temat zajęć (obligatoryjnie).  
2. Informuje o planowanej grze planszowej – daje 
namiary na film instruktażowy (kanał YouTube). 
2. Odpowiada na pytania uczniów. 
3. Rozdaje uczniom broszury informacyjne z 
zadaniami dodatkowymi – zachęca do zapoznania 
się z zawartymi w niej informacjami i rozwiązania 
zadań (fakultatywnie). 
3. W przypadku materiałów dodatkowych 
powstałych podczas lekcji, które przekaże 
Organizatorowi – rozdaje uczniom wymagane 
oświadczenia. 
 

1. Zadają pytania dotyczące tematu 
zajęć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zadają pytania dotyczące tematu zajęć. 

II jednostka lekcyjna 

Część lekcji Czynności nauczyciela Czynności ucznia Czynności ucznia z dostosowaniem 

Wprowadzenie 
Czas trwania: 
5 minut 

1. Wita uczniów, sprawdza listę obecności (jeżeli II 
jednostka lekcyjna nie następuje bezpośrednio po I). 
2. Przedstawia temat lekcji(obligatoryjnie). 
3. Emituje film instruktażowy tłumaczący zasady gry 
(jeśli jest taka potrzeba). 
4. Odpowiada na pytania uczniów. 
 

1. Oglądają film instruktażowy 
2. Zadają pytania dotyczące filmu. 

1. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące oglądają film 
instruktażowy korzystając z transkrypcji, a osoby niewidome lub 
słabowidzące słuchają głosu lektora z filmu. 
2. Zadają pytania dotyczące filmu. 

Rozwinięcie  
Czas trwania: 
35 minut 

1. Organizuje klasę do celów przeprowadzenia części 
warsztatowej i dzieli klasę na grupy 4-5-osobowe  
(obligatoryjnie). 
2. Wręcza każdej grupie grę planszową i pomaga 
odpowiednio ją rozłożyć (obligatoryjnie). 
3. Ogłasza rozpoczęcie gry (obligatoryjnie). 
4. Udziela dodatkowych wyjaśnień/odpowiada na 
pytania ze strony uczniów dot. zasad/mechanizmu 
gry. 
5. Kontroluje czas rozgrywki (obligatoryjnie). 
6. Ogłasza zakończenie gry (obligatoryjnie). 
 

1. Przygotowują się do gry – rozkładają 
grę planszową, dzielą się postaciami, 
itp. 
2. Grają w grę. 
3. Zadają pytania dotyczące gry. 

1. Przygotowują się do gry – rozkładają grę planszową, dzielą się 
postaciami, itp. 
2. Grają w grę. 
3. Zadają pytania dotyczące gry 



 

 

 

  

Zakończenie 
Czas trwania: 
5 min. 

1. Weryfikuje wyniki osiągnięte przez poszczególne 
grupy i wskazuje zwycięski zespół (obligatoryjnie). 
2. Podsumowuje grę, odpowiada na pytania 
uczniów.  
2. Przekazuje uczniom test wiedzy połączony z 
badaniem ewaluacyjnym (obligatoryjnie). UWAGA: 
Do przeprowadzenia testu zobowiązane są tylko 
niektóre, losowo wybrane placówki i wyłącznie one 
wraz z materiałami dydaktycznymi otrzymają testy. 
Pozostałe szkoły pomijają zatem ten element zajęć. 
3. Uzupełnia i podpisuje potwierdzenie 
przeprowadzenia zajęć (obligatoryjnie). 
4. W przypadku materiałów dodatkowych 
powstałych podczas lekcji, które przekaże 
Organizatorowi – rozdaje uczniom wymagane 
oświadczenia (jeżeli nie były przekazane na 
poprzedniej jednostce lekcyjnej) (obligatoryjnie). 

1. Indywidualnie rozwiązują test wiedzy 
połączony z badaniem ewaluacyjnym i 
przekazują nauczycielowi. 
2. Zadają pytania dotyczące wyników 
i/lub samej gry. 
 

1. Indywidualnie rozwiązują test wiedzy połączony z badaniem 
ewaluacyjnym i przekazują nauczycielowi. 
2. Zadają pytania dotyczące wyników i/lub samej gry. 
 

 


