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Wstęp 

 

Celem rozważań prowadzonych w pracy jest analiza różnic i podobieństw 

pomiędzy tradycyjnym i innowacyjnym podejściem do opracowania pomysłu na 

własną działalność gospodarczą podczas tworzenia modelu biznesowego. 

Zdaniem autorki młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero przymierzają się do 

wcielenia w życie swojego pomysłu na biznes chętniej stosują metodologię płótna 

z modelem biznesowym lub jej uproszczona wersję w postaci szablonu Lean, ze 

względu na ich przejrzystość i dynamikę niż tradycyjny Biznesplan. Powyższa teza 

została omówiona w trzech rozdziałach niniejszej pracy. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia związane z 

tworzeniem tradycyjnych Biznesplanów oraz płótna z modelem biznesowym i 

szablonu Lean. 

Zastosowanie wybranych metod aktywizujących na zajęciach z 

przedsiębiorczości omówiono w rozdziale drugim. 

Przedmiotem rozważań w rozdziale trzecim jest plan warsztatów z 

tworzenia płótna z modelem biznesowym podczas lekcji z podstaw 

przedsiębiorczości, który uwzględnia implementację metod aktywizujących.  

W rozważaniach wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu w postaci 

zwartej, artykułów oraz materiałów niepublikowanych. 
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1. Rozdział pierwszy 

 

Rola i miejsce modelowania biznesowego w planowaniu własnej działalności. 

 

1.1.  Istota, cechy i funkcje tradycyjnego biznesplanu 

 

Biznesplan jako „narzędzie realizacji misji przedsiębiorstwa, które 

uwzględniając założenia strategii postępowania staje się matrycą taktycznego 

działania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej”1 to dokument, którego 

napisanie wymaga od początkującego przedsiębiorcy „zebrania konkretnych 

informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia oraz poddania ich 

stosownym analizom”2 po to by jak najlepiej opracować założenia dla 

nowopowstającej firmy.  

Staranność merytoryczna wydaje się być kluczową cechą biznesplanu, który 

docelowo będzie oceniany przez instytucje mające zdecydować o przyznaniu 

środków finansowych na wsparcie rozwoju planowanej działalności gospodarczej. 

Biznesplan musi zawierać rzetelne i szczegółowe informacje i wyróżniać się 

następującymi cechami: celowość, przejrzystość, kompleksowość, wiarygodność, 

elastyczność. 3 

W odniesieniu do pierwszej ze wspomnianych cech, G. Reszka zwraca uwagę 

na znaczenie jasno sformułowanego celu biznesowego, który pomoże szybciej 

zgromadzić kluczowe dane i wyciągnąć właściwe wnioski, co przełoży się na 

wartościowy biznesplan.4 

Przejrzystość biznesplanu, czyli czytelne przedstawienie głównych założeń 

biznesowych może być szczególnie istotne, jeśli jego autor zdecydowany jest 

ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego w formie dotacji lub pożyczki. 

																																																													
1	K.	Marecki,	M.	Wieloch:	Biznesplan	Elementy	planowania	działalności	rozwojowej,	Szkoła	Główna	
Handlowa	w	Warszawie	–	Oficyna	Wydawnicza,	Warszawa	2008,	s.10	
2	G.	Reszka,	Biznesplan	w	zarysie,	Wojewódzki	Urząd	Pracy	w	Warszawie,	Warszawa	2015,	s.5	
3	Ibidem,	s.7	-	8	
4	Por.	ibidem,	s.7	
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Dokument ten bowiem „decyduje o włączeniu się sponsorów w nasze 

przedsięwzięcie i stanowi formę początkowej promocji naszego pomysłu.”5   

Kolejna kluczowa cecha właściwie napisanego biznesplanu to wiarygodność. 

Jak zaznacza Grzegorz Reszka, nigdy nie należy podawać informacji lub danych, 

które nie mają pokrycia w rzeczywistości, „wiarygodność przedstawianych w 

biznesplanie informacji można uzyskać m.in. poprzez opieranie się na danych z 

ogólnie dostępnych rejestrów, statystyk, czy też badań rynkowych.” 6 

Elastyczny biznesplan „powinien uwzględniać możliwość zmiany przyjętych 

założeń i zastosowania nowych wartości, które będą odpowiadały aktualnej 

sytuacji na rynku.”7 

Ponadto biznesplan, tak jak każdy inny dobry plan musi być racjonalny. T. 

Kotarbiński podkreślał, że plan spełnia tę cechę, gdy jest ugruntowany poznawczo, 

czyli sporządzony na podstawie wiedzy o prawidłowościach panujących w 

dziedzinie zamierzonego działania i o naturze i kolejności przewidywanych 

zdarzeń.8  

Właściwie skonstruowany biznesplan powinien zaczynać się od syntezy, czyli 

streszczenia przedstawiającego w zwięzły sposób informacje, które będą 

szczegółowo rozwinięte w dalszych częściach planu. Pomimo, że to nie więcej niż 

10% całego dokumentu, należy pamiętać o wadze tej części biznesplanu, bowiem 

już na tym etapie podejmowana jest wstępna decyzja o jego przyjęciu lub 

odrzuceniu przez instytucje przyznające wsparcie finansowe na założenie firmy. 

Informacje, które powinny być uwzględnione w streszczeniu dotyczą celu i 

przedmiotu biznesplanu, motywów założenia firmy oraz potrzeb finansowych. 

Główne elementy syntezy, to według K. Mareckiego 9: 

• Charakterystyka koncepcji działania, czyli prezentacja planowanego 

przedsięwzięcia. 

																																																													
5	K.	Mikołajczyk,	D.	Nawojczyk,	Start-	up	po	polsku	jak	założyć	i	rozwinąć	dochodowy	e-biznes,	Helion,	
Gliwice	2013,	s.	27	
6	G.	Reszka,	Biznesplan…op.	cit.,	s.8	
7	G.	Reszka,	Biznesplan…,	op.	cit.,	s.8	
8	T.	Kotarbiński:	Traktat	o	dobrej	robocie,	Wydawnictwo	Zakładu	Narodowego	im.	Ossolińskich,	Wrocław	
1975,	s.	165-170,	304-306.	
9	K.	Marecki,	M.	Wieloch,	Biznesplan….,	op.	cit.,	s.	13	
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• Okazje strategiczne i strategia. 

• Cele związane ze zmianą pozycji przedsiębiorstwa na rynku. 

• Program pokonania konkurencji. 

• Analiza ekonomiczno-finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem 

rentowności oraz analizy wrażliwości. 

• Charakterystyka zespołu. 

• Prezentacja rezultatów. 

Część właściwa biznesplanu zacząć się powinna od szczegółowej 

charakterystyki sektora reprezentowanego przez przedsiębiorstwo, co umożliwi 

zilustrowanie rzeczywistego zakresu funkcjonowania przyszłej firmy. „Dzięki temu 

można zorientować się, czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z celem (lub 

celami) działalności zdefiniowanymi w programie działania przedsiębiorstwa, czy 

też jest z nim rozbieżne, bądź nawet sprzeczne.”10 W tej części należy również 

szczegółowo opisać produkty i usługi oraz wprowadzenie rozwoju strategii, która 

„nie może być niezgodna z kierunkiem zmian dokonujących się w sektorze, czy – 

szerzej -  w całej gospodarce.”11 

Podczas przeprowadzania analizy rynku, autor biznesplanu musi odpowiedzieć 

na pytania dotyczące profilu klienta (wiek, zawód, wykształcenie, miejsce 

zamieszkania, odbiorca anonimowy czy masowy). Trzeba również odwołać się do 

rozmiarów rynku i wziąć pod uwagę jego trendy rozwojowe (zasięg lokalny czy 

regionalny, rynek ustabilizowany, zanikający czy wschodzący). Ponadto „każde 

przedsiębiorstwo powinno umieć określić swoją pozycję na rynku na tle 

konkurencji, a w szczególności wskazać podmioty konkurencyjne oraz ocenić ich 

siłę, a także zagrożenie, jakie stanowią lub mogą stanowić w przyszłości dla 

danego przedsiębiorstwa.” Działanie to jest ściśle związane z podejmowaniem 

decyzji inwestycyjnych, dlatego kluczowe w tej części dokumentu jest 

oszacowanie możliwości wejścia na rynek lub rozszerzenia udziałów w rynku. 

																																																													
10	K.	Marecki,	M.	Wieloch,	Biznesplan…,	op.	cit.,	s.15	
11	Ibidem,	s.	15	
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Kolejną kluczową pozycją, która powinna być zawarta w biznesplanie są 

informacje na temat strategii marketingowej i prognoz cenowych. Tutaj należy 

odnieść się do przychodów ze sprzedaży oraz progu bezdeficytowości, a także 

przeprowadzić analizę wrażliwości. Rozpisując plan marketingowy 

przedsięwzięcia trzeba uwzględnić także taktykę sprzedaży w odniesieniu do 

chłonności rynku i możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa. Poza tym należy 

opisać politykę serwisową i gwarancyjną oraz określić kanały dystrybucji12. 

Przy ustalaniu planu operacyjnego przedsiębiorstwa wskazane jest 

oszacowanie cyklu operacyjnego w odniesieniu do możliwości technologicznych i 

innych czynników. K. Marecki i M. Wieloch podkreślają, że „przedsiębiorstwo z 

długością właściwego mu cyklu operacyjnego musi zsynchronizować wiele 

elementów, w tym na przykład: rytm pracy (jedna, dwie lub trzy zmiany), politykę 

zarządzania zapasami czy środkami pieniężnymi.” 

Inne elementy, do których należy odnieść się przy konstruowaniu planu 

operacyjnego to 13 lokalizacja geograficzna oraz wyposażenie przedsiębiorstwa i 

jego ulepszenia. Czynniki te mają wpływ na wielkość sprzedaży. W tej części 

biznesplanu jest też miejsce na określenie formy organizacyjno-prawnej 

przedsiębiorstwa. 

Następnie należy przejść do opisu zasobów ludzkich. „W każdym 

przedsiębiorstwie obowiązuje określony model zarządzania, w ramach którego 

występuje określona struktura komórek organizacyjnych i podział kompetencji. 

Odpowiednia organizacja zarządzania przedsiębiorstwem, dostosowana do 

warunków jej funkcjonowania, jest jednym z ważnych czynników powodzenia lub 

porażki. Należy wyraźnie określić zakres uprawnieni odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje.”14 

Oprócz organizacji zasobów ludzkich w tej części biznesplanu doprecyzowuje 

się kwestie związane z wynagrodzeniem zarządu, zagadnieniami własnościowymi, 

jak również warunkami zatrudnienia i premiowania pracowników. 

																																																													
12Ibidem,	s.15	
13	Ibidem,	s.18	
14	Ibidem,	s.	19	
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Ostatnia część biznesplanu służy oszacowaniu kosztów i potencjalnych zysków 

wynikających z planowaniu działalności gospodarczej. Istotne jest to, że informacje 

zgromadzone w omawianych wcześniej punktach biznesplanu, czyli analizie 

otoczenia konkurencyjnego, planie działań marketingowych, czy też planie działań 

operacyjnych można wykorzystać przy tworzeniu planu finansowego.15 

„Finansowa charakterystyka przedsięwzięcia to proces badania i oceny 

ekonomiczno – finansowej (wstępnej i wskaźnikowej), ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na ustalenie aktualnie osiąganego dochodu i dochodów 

związanych z planowanym przedsięwzięciem.”16  

Przy tworzeniu planu finansowego należy wziąć pod uwagę:17 

• Poziom przychodów ze sprzedaży oraz ponoszonych kosztów 

• Zysk operacyjny 

• Zysk możliwy do osiągnięcia i trwałość jego utrzymania 

• Koszty stałe, zmienne i częściowo zmienne 

• Próg bezdeficytowości 

• Sterowanie kosztami 

• Przewidywanie bilansu 

• Przepływy pieniężne.  

Przygotowanie planu finansowego uważane jest za jedno z najtrudniejszych 

zadań w trakcie tworzenia biznesplanu dla nowopowstającej firmy. Jednocześnie 

jest to klucz do oceny szans powodzenia przedsięwzięcia.  

 

1.2. Rola płótna z modelem biznesowym w planowaniu własnej działalności.  

 

																																																													
15	G.	Reszka,	Biznesplan…,	op.	cit.,	s.	29	
16	K.	Marecki,	M.	Wieloch,	Biznesplan…,	op.	Cit.,	s.	20	
17	Por.,	ibidem,	s.	20	-21	
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Business Model Canvas, czyli płótno z modelem biznesowym to metodologia, 

która została przedstawiona przez Alexa Osterwaldera i Yvesa Pigneura w 2010 

roku w książce zatytułowanej: Tworzenie Modeli Biznesowych. Podręcznik 

wizjonera. 

W powyższej publikacji przyjęta została następująca definicja modelu 

biznesowego: „Model biznesowy opisuje przesłanki stojące za sposobem, w jaki 

organizacja tworzy wartości oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej 

wartości.”18  Definicja ta została opracowana w odpowiedzi na brak precyzji w 

określeniu czym jest model biznesowy, czy to tylko strategia firmy, czy również 

kanały dystrybucji, produkt, zysk, lub technologia19  

Aleksander Osterwalder i Yves Pigneur opracowali szablon do 

przeprowadzenia procesu modelowania biznesowego, którego centralny punkt 

stanowi, zgodnie z definicją, propozycja wartości. Autorzy zaproponowali język 

wizualizacji do stworzenia skutecznego „szkicu strategii, która ma zostać 

wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji.” 20 Jest to o tyle 

innowacyjne podejście, że do tej pory mówienie obrazem, szkicem, czy rysunkiem 

było domeną działań marketingowych. Obecnie język wizualizacji staje się coraz 

bardziej popularny w myśleniu o rozwoju biznesu, bowiem „rozwój filozofii myślenia 

projektowego, odpowiedniego prowadzenia burz mózgów a także 

zagospodarowania przestrzeni, przeniósł język wizualizacji także na inne aspekty 

pracy” 21  

Według autorów szablon płótna z modelem biznesowym powinien składać 

się z 9 kluczowych elementów, które „wpisują się w logikę procesu zarabiania 

pieniędzy przez firmę. Tych 9 elementów dotyka czterech zasadniczych obszarów 

działalności biznesowej, czyli klientów, oferty, infrastruktury oraz odpowiedniej 

pozycji finansowej.”22 Wyżej wspomniane elementy, a zarazem nieodzowne pola 

płótna z modelem biznesowym, to: segmenty klientów, propozycja wartości, 

																																																													
18	A.	Osterwalder,	Y.Pigneur,	Tworzenie	modeli	biznesowych.	Podręcznik	wizjonera,	Helion,	Gliwice	2012,	
s.	18	
19	A.	Osterwalder,	Tools	for	business	model	generation	(entire	talk)	
http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialinfo.html	
20	Ibidem,	s.19	
21	www.web.gov.pl,	s.	25	
22	A.	Osterwalder,	Y.	Pigneur.,	Tworzenie…,	op.	cit.,	s.	19	
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kanały, relacje z klientami, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe 

działania, kluczowi partnerzy i struktura kosztów.23  

Aby dobrze opracować szablon trzeba zwizualizować i przedyskutować w 

zespole wszystkie powyższe elementy począwszy od segmentów klientów, do 

których przedsiębiorstwo stara się jak najefektywniej dotrzeć, ponieważ to klienci, 

zgodnie z podręcznikiem wizjonera, „stanowią oś każdego modelu 

biznesowego”.24 Tylko kiedy przedsiębiorca zrozumie potrzeby klientów i nauczy 

się je zaspokajać, jego działalność osiągnie sukces. Za radą autorów płótna z 

modelem biznesowym „żeby lepiej zaspokajać potrzeby klientów, firma może 

pogrupować ich na segmenty na podstawie pewnych wspólnych cech 

charakterystycznych, podobieństwa zachowań lub innych właściwości”.25 Można 

w tym celu zastosować różne kryteria według rodzaju rynku na jakim ma działać 

firma (masowy lub niszowy bądź wielostronny) a także potrzeb i problemów 

charakteryzujących poszczególne segmenty. Ponadto przedsiębiorcy muszą 

ustalić, jak chcą zdywersyfikować strategię w zależności od grup klientów. 

Kolejny element płótna z modelem biznesowy określany jako propozycja 

wartości odnosi się do powodu, dla którego klienci wybierają konkretną firmę a nie 

konkurencję. Wypełniając to pole przedsiębiorca ma za zadanie przeanalizować 

jaką wartość ma generować dla swoich klientów, jakiego rodzaju problemy pomóc 

im rozwiązywać, które potrzeby klientów zaspokajać, jaki zbiór produktów i usług 

zaoferować każdemu z segmentów klientów.26   

Propozycje generujące wartość dla klienta mogą mieć charakter ilościowy lub 

jakościowy, i co za tym idzie można je podzielić na następujące grupy: 

• Propozycje będące nowościami, tworzące nowe branże, zasady działania 

lub doświadczenia użytkowników (iPhone w 2007) 

• Propozycje zawierające wyższą jakość lub skuteczność (lepiej wyposażony 

model samochodu) 

																																																													
23	Por,	ibidem,	s.	20	-	21	
24	Ibidem,	s.	24	
25	Ibidem,	s.	24	
26	Ibidem,	s.26	
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• Indywidualizacja produktu (kontrakty z abonentami sieci komórkowych) 

• Podkreślenie statusu (zaznaczenie przynależności do określonej grupy 

społecznej) 

• Wygoda użyteczność (zakupy tradycyjne i on-line) 27 

Elementem, który pokazuje „w jaki sposób firma komunikuje się z 

poszczególnymi segmentami swoich klientów i w jaki sposób przekazuje im swoją 

propozycję wartości”28 są kanały. Każdy z nich charakteryzują poszczególne fazy 

funkcjonowania właściwe zarówno dla kanałów pośrednich, jak i bezpośrednich i 

co za tym idzie własnych oraz partnerskich. Fazy te związane są ściśle z funkcjami, 

jakie pełnią kanały. Najważniejsze z nich według Osterwaldera to:  

• Podnoszenie świadomości klientów na temat produktów i usług 

• Pomoc w sformułowaniu opinii 

• Umożliwienie zakupu 

• Realizacja propozycji wartości 

• Wsparcie posprzedażowe.29 

Wybór rodzaju kanału zależy od przedsiębiorcy. Mając na uwadze 

maksymalizację przychodów należy dążyć do efektywnego połączenia 

poszczególnych rodzajów w odpowiedniej dla danego kontekstu konfiguracji. 

Wypełnienie następnego pola wymaga przeanalizowania sposobów budowania 

dobrych relacji z klientami, jak również określenia jakiego rodzaju relacje 

przedsiębiorca powinien budować z danym segmentem klientów, oraz  jakich 

relacji spodziewają się przedstawiciele danych segmentów rynku. Istotna jest tu 

odpowiedź na pytanie w jaki sposób zagwarantować klientom zadowolenie z 

wyboru naszej oferty i sprawić by chcieli do nas wracać?  

Relacje z klientami można budować poprzez: osobiste wsparcie, 

wprowadzenie dedykowanego opiekuna klienta, budowanie społeczności lub 

																																																													
27	www.startupfactory.businesscreators.pl	
28	A.	Osterwalder,	Y.	Pigneur.	Tworzenie…,	op.	cit.,	s.30	
29	Ibidem,	s.31	
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nawiązywanie współpracy z klientami zapraszając ich do współtworzenia wartości 

poprzez zamieszczanie recenzji.30  

Kolejnym kluczowym elementem w budowaniu modelu biznesowego jest 

oszacowanie źródeł przychodów. Autorzy podręcznika wizjonera wyróżniają 

następujące sposoby na generowanie strumienia przychodów: sprzedaż aktywów, 

opłata za korzystanie z usługi, opłata abonencka, wypożyczanie i leasing, 

udzielanie licencji, prowizje z tytułu pośrednictwa oraz reklama. Wnikliwa analiza 

strumieni przychodów przyczyni się do ustalenia za jaką propozycję wartości 

klienci są gotowi zapłacić.31 

Przy tworzeniu modelu biznesowego duży nacisk powinno się położyć na 

rozeznanie kluczowych zasobów przedsięwzięcia, takich które „umożliwiają firmie 

tworzenie i przedstawianie klientowi propozycji wartości, docieranie na konkretne 

rynki, podtrzymywanie relacji z segmentami klientów i generowanie przychodów”.32 

Niezależnie od kategorii zasobów (fizyczne, finansowe, ludzkie, intelektualne) 

mogą one należeć do firmy lub do jej kluczowego partnera, albo stanowić 

przedmiot dzierżawy. 

Posiadane przez firmę zasoby będą musiały być zintegrowane z następnym 

obligatoryjnym elementem modelu biznesowego, czyli kluczowymi działaniami. 

Specyfika każdego modelu biznesowego wymusza konkretne działania, bez 

których firma nie będzie w stanie poprawnie funkcjonować. Działania te wiążą się 

z: projektowaniem, wytwarzaniem i dostarczaniem produktu, zapewnieniem jego 

najwyższej jakości, formułowaniu nowych rozwiązań dla indywidualnych 

problemów, aktywności związanej z funkcjonowaniem platformy lub sieci.33 

Przy uzupełnianiu płótna z modelem biznesowym nie wolno nie odnieść się do 

kluczowych partnerów zewnętrznych, zarówno tych, którzy będą pełnić rolę 

strategiczną oraz tych, którzy będą pełnić rolę wspierającą. W podręczniku 

wizjonera znaleźć można trzy główne powody, dla których firmy podejmują 

współpracę z partnerami: optymalizacja i korzyści skali (przykładem jest 

outsourcing), obniżanie poziomu ryzyka i niepewności (gdy konkurenci korzystają 

																																																													
30	Ibidem,	s.33	
31	Ibidem,	s.35	
32	Ibidem,	s.39	
33	Ibidem,	s.	41	
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z tych samych standardów), przyjęcie zasobów lub działań (uzyskanie dostępu do 

wiedzy, licencji lub klientów).34 

Ostatnie pole szablonu modelu biznesowego związane jest ze strukturą 

kosztów. W tej części dokonuje się rozróżnienia na „dwie ogóle kategorie struktur 

kosztów występujących w modelach biznesowych, a mianowicie na struktury 

skoncentrowane na kosztach i struktury skoncentrowane na wartości.”35 

Rozróżnienie to jest konieczne, bowiem w zależności od modelu biznesowego 

działania firmy koncentrować się będą na utrzymywaniu nisko kosztowej struktury 

(przykład tanich linii lotniczych) lub generowaniu odpowiedniej wartości (w 

przypadku dóbr luksusowych). 

Dziewięć elementów opisanych powyżej stanowi części składowe płótna z 

modelem biznesowym autorstwa A. Osterwaldera i Y. Pigneura. Cieszący się 

ogromną popularnością zarówno wśród początkujących przedsiębiorców, jak i w 

działających już organizacjach szablon posłużył za inspirację do stworzenia kanwy 

Lean Canvas, którą zaproponował Ash Maurya. Zasady działania tego narzędzia 

do modelowania biznesowego zostaną opisane w następnym podrozdziale. 

 

1.3 Miejsce Lean Canvas w projektowaniu startupu. 

 

Lean Canvas to narzędzie do modelowania biznesowego wypracowane na 

bazie modelu opisanego w poprzednim podrozdziale, przeznaczone głównie dla 

początkujących przedsiębiorców, mniejszych firm i startupów. Autorem tej odmiany 

płótna z modelem biznesowym jest Ash Maurya. Lean Canvas pozwala w bardziej 

zwięzły i praktyczny sposób niż płótno z modelem biznesowym lub klasyczny 

biznesplan opisać pomysł biznesowy.  

Szablon ten, podobnie jak poprzedni, podzielony jest na 9 części 

odnoszących się do różnych elementów projektu. Główną cecha odróżniającą 

szablon Lean od szablonu A. Osterwaldera i Y. Pigneur’a jest wprowadzenie 

dwóch pozycji bardzo istotnych dla startupu w fazie powstawania. Punktem wyjścia 

																																																													
34	Ibidem,	s.43	
35	Ibidem,	s.	45	
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jest tu problem, bowiem założenie przyjęte przez autora Lean stanowi, że klienci 

poszukując danych produktów oczekują rozwiązania swoich problemów. 

Rozwiązanie zatem jest kolejnym kluczowym elementem w tym szablonie, 

ponieważ przyczynia się do zdefiniowania MVP, czyli minimalnie 

satysfakcjonującego produktu. Jak radzi T. Tomczak „Jeżeli wiesz, jakie problemy 

chcesz rozwiązywać, to z pewnością wiesz również jakie cechy będzie miał Twój 

produkt. Wpisz trzy najważniejsze cechy swojego produktu lub usługi.  To będzie 

Twoje MVP”36 

Następne elementy szablonu Lean są tożsame z wersją opisaną przez A. 

Osterwaldera i Y. Pigneur’a. Są to więc segmenty klientów i propozycja wartości, 

czyli „co Cię wyróżnia i dlaczego warto zwrócić na Ciebie uwagę”37. Dobra 

propozycja wartości według Ash Muraya powinna udzielać odpowiedzi na trzy 

pytania – co jest Twoim produktem, kto jest Twoim klientem i dlaczego?38 

Wypełniając pole dotyczące segmentów klientów należy rozróżnić pomiędzy 

klientami a użytkownikami i postarać się wskazać wszelkie grupy użytkowników, 

które mogą odpowiadać danej grupie klientów.39 

Dodatkowo szablon Lean nastawiony jest na odpowiednie śledzenie 

postępów czynionych w ramach rozwoju produktu, stąd też w jego ramach 

określane są kluczowe wskaźniki, które „informują o tym jaka jest bieżąca sytuacja 

firmy oraz umożliwiają monitorowanie osiąganych postępów, jak i identyfikowanie 

kluczowych punktów w cyklu życia klienta”40 

Kolejną częścią składową szablonu Lean stanowią kanały, które należy 

stworzyć w ramach procesu poznawania klientów by dotrzeć do odpowiednio dużej 

grupy uczestników wczesnego rynku41. Nieuczciwa przewaga to element szablonu 

opisujący jedyne skuteczne sposoby na szybko działającą konkurencję, które 

według A. Maurya pozwolą wyprzedzać rywali. Należą do nich między innymi: 

																																																													
36	www.startupfactory.businesscreators.pl	
	
37	A.	Maurya,	Metoda	Running	Lean.	Iteracja	od	planu	A	do	planu,	który	da	Ci	sukces.	Helion,	Gliwice	2013,	
s.52	
38		Por.	Ibidem,	s.	55	
39	Por.	Ibidem,	s.	52	
40	Ibidem,	s.65	
41	Por.	Ibidem,	s.	58	
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• Autorytet osobisty 

• Rekomendacje właściwych ekspertów 

• Społeczność 

• Dotychczasowi klienci 

• Pozycja w rankingach wyszukiwarek42 

Na dole szablonu Lean jego autor przewidział miejsce dla strumieni 

przychodów i struktury kosztów. Obydwa te elementy mają na celu 

zdiagnozowanie opłacalności danego projektu. Ash Maurya radzi początkującym 

przedsiębiorcom, twórcom startupów by zaczęli od „zdefiniowania rozbiegu, czyli 

okresu niezbędnego na zaprojektowanie, stworzenie i uruchomienie minimalnie 

satysfakcjonującego produktu, a gdy osiągnie się ten cel należy zweryfikować 

dotychczasowy proces.”43 

Ash Maurya zwraca uwagę, że powyższy szablon został opracowany z myślą 

o tym, by był żywym, ewoluującym dokumentem, dlatego niewypełnienie któregoś 

z pól może być sygnałem, że autor modelu znalazł właśnie najbardziej ryzykowną 

składową i to od niej powinien rozpocząć testy.44 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

																																																													
42Por.	ibidem,	s.68	
43	Ibidem,	s.	62	
44	Por.	Ibidem,	s.		50	
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2. Rozdział drugi 

 

Zastosowanie wybranych metod aktywizujących na zajęciach z 

przedsiębiorczości. 

 

W poprzednim rozdziale niniejszej pracy przedstawiono podstawowe 

pojęcia związane z tworzeniem tradycyjnych biznesplanów oraz płótna z modelem 

biznesowym i szablonu Lean. Zdaniem autorki młodzi przedsiębiorcy, którzy 

dopiero przymierzają się do wcielenia w życie swojego pomysłu na biznes chętniej 

posłużą się innowacyjną metodologią płótna z modelem biznesowym niż 

tradycyjnym biznesplanem z uwagi na prostotę, przejrzystość i dynamikę tego 

narzędzia. Dlatego zorganizowanie warsztatów z tworzenia modeli biznesowych 

innowacyjnymi metodami podczas lekcji z podstaw przedsiębiorczości jest bardzo 

cenną inicjatywą. 

Planując zadania na zajęcia z przedsiębiorczości, na których uczniowie 

opracowywać będą pomysł na swój startup, nauczyciel powinien dokonać 

szczegółowej analizy środków dydaktycznych, które skutecznie zmotywują 

uczniów do zaangażowania się w pracę zespołową w celu wspólnego 

wypracowania odpowiedniego modelu biznesowego.   

Ze względu na charakter przedmiotu szczególnie ważne wydaje się 

odpowiednie dobranie właściwych metod aktywizujących, tak by mieć na uwadze 

rozwijanie kompetencji kluczowych ucznia, ze szczególnym naciskiem na: 

„umiejętność uczenia się, skuteczną komunikację interpersonalną, efektywną 

pracę zespołową i twórcze rozwiazywanie problemów.”45 Te kompetencje pomogą 

krzewić postawy przedsiębiorcze wśród uczniów, jak również pobudzić ich 

samodzielność oraz niezależność. Cel ten wydaje się niemożliwy do osiągnięcia 

metodami biernymi.46  

																																																													
45	I.	Dzierzgowska,	M.	Kotowska:	Jak	uczyć	metodami	aktywnymi,	Fraszka	Edukacyjna,	Warszawa	2004,	s.		
6	
46	Por.	ibidem,	s.	7	
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Z całego wachlarza dostępnych metod aktywizujących opisanych w 

literaturze fachowej, wskazanie tych, które najefektywniej wspomogą proces 

tworzenia płótna z modelem biznesowym nie jest łatwym wyborem. „Organizując 

proces nauczania – uczenia się nauczyciel musi określić: tematykę, cele, 

przewidywane efekty, sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć uczniów. Do 

realizacji określonych celów dobiera odpowiednie metody.” 47  

 

2.1. Praca zespołowa w klasie 

 

Decydując się na wprowadzenie danej metody na konkretnym etapie pracy 

zespołowej uczniów przy przygotowaniu płótna z modelem biznesowym nauczyciel 

musi wziąć pod uwagę wszystkie powyższe czynniki oraz dodatkowo relacje 

mikrospołeczne w klasie. 

Punktem wyjścia powinno być właściwe dobranie kryteriów podczas 

podziału uczniów na grupy. Nauczyciel może zdecydować się na powołanie grup 

jednorodnych lub grup o zróżnicowanym poziomie, grup koleżeńskich lub grup 

doboru celowego. Każdy z powyższych zespołów ma swoje mocne i słabe strony, 

jednak ze względu na specyfikę pracy nad płótnem z modelem biznesowym, 

najkorzystniejsze wydają się być grupy koleżeńskie, jako że dają one uczniom 

poczucie bezpieczeństwa eliminując potencjalne źródła stresu wynikającego z 

konieczności współpracy z osobami nadmiernie krytycznymi w stosunku do innych 

członków grupy. Klimat wzajemnej akceptacji pobudza kreatywność, ośmiela do 

przedstawiania swoich pomysłów na forum grupy i ułatwia komunikację w zespole. 

Po dokonaniu podziału uczniów na grupy a przed przydzieleniem zadania 

konieczne jest ustalenie z uczniami zasad pracy w grupach. Wybór Lidera, 

Sekretarza oraz Sprawozdawcy znacznie ułatwi organizację pracy. „Lider kieruje 

pracą grupy, organizuje ją, (…), nie dominuje, nie narzuca swoich poglądów, dba 

by wszyscy mogli się wypowiedzieć, (…), by grupa pracowała nad zadaniem – 

tematem, a nie poświęcała uwagi kwestiom ubocznym, nieistotnym dla osiągnięcia 

																																																													
47	www.szkolnictwo.pl	
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celu. Sekretarz pilnuje, by nie umknęły uwadze i pamięci ciekawe pomysły 

zgłaszane w czasie pracy nad rozwiązywaniem problemu. Sprawozdawca stara 

się wyławiać w trakcie pracy zespołu ważne ustalenia, uzgadnia z grupą 

stanowisko – rezultat pracy, przedstawia efekt pracy zespołu publicznie.”48 

Opracowanie płótna z modelem biznesowym jest niezwykle dynamicznym, 

wymagającym pełnego zaangażowania wszystkich członków zespołu zadaniem. 

Dlatego wybór właściwych metod aktywizujących oraz momentu włączenia tego 

typu projektu w program zajęć z podstaw przedsiębiorczości ma kolosalne 

znaczenie. Najbardziej uzasadnione jest zastosowanie tej metody w miejsce 

przewidzianego pod koniec kursu projektu zakładam własną firmę, w którym 

uczniowie zwykle tworzą indywidualny biznesplan swojego przedsięwzięcia. Na 

tym etapie, pod koniec pierwszego roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, 

uczniowie są już na tyle zaznajomieni ze sobą i zintegrowani, że wspólna praca 

przy tworzeniu płótna z modelem biznesowym może przynieść bardzo ciekawe 

efekty, dodatkowo wzmocnione przez staranny wybór odpowiednich metod 

aktywizujących.  

Burza mózgów, wizualizacja, dyskusja, tworzenie drzewa decyzyjnego i 

metaplanu to techniki, po które należy sięgnąć w pierwszej kolejności. 

 

2.2. Burza mózgów 

 

Jedną z najbardziej popularnych metod aktywizujących jest burza mózgów 

pozwalająca na wygenerowanie w stosunkowo niedługim czasie całego wachlarza 

innowacyjnych pomysłów na rozwiązanie danego problemu lub podejście do 

danego zagadnienia.  

„Zaletą metody burzy mózgów, poza możliwością wykreowania twórczych 

pomysłów, jest praca zespołowa, wyrabianie postawy szacunku do pracy innych, 

																																																													
48	K.	Rau,	E.	Ziętkiewicz:	Jak	aktywizować	uczniów.	„Burza	Mózgów”	i	inne	techniki	w	edukacji,	Oficyna	
Wydawnicza	G&P,	Poznań	2000,	s.	32	
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hamowanie nadmiernej krytyki, życzliwe zainteresowanie, otwartość, umiejętność 

słuchania.”49 

 Jednak metoda ta ma również swoje słabe strony. Według Krystyny Rau i 

Ewy Ziętkiewicz, Przy zastosowaniu burzy mózgów „nie da się uniknąć działania 

wewnętrznego osądu (czy pomysł jest na tyle dobry, że warto go podać), istnieją 

też opory spowodowane niskim poczuciem własnej wiedzy, nieśmiałością, 

wolniejszym tempem pracy, brakiem podzielności uwagi (albo słucham innych, 

albo tworzę pomysły). Przy większej liczbie uczniów nie wszyscy mają szansę 

podania choćby jednego pomysłu.”50 

Dlatego też tak ważny jest wspomniany wcześniej dobrze przemyślany 

podział na odpowiednie grupy. Optymalna liczebność grup zalecana przez 

doświadczonych dydaktyków to 4 – 5 osób. „W tak małej grupie każdy uczeń czuje 

osobistą odpowiedzialność za efekty pracy. W czasie burzy mózgów pracuje się 

indywidualnie, ale na rzecz całego zespołu, którego zadaniem jest zgromadzenie 

jak największej liczby pomysłów czy faktów do podanego problemu.”51 

Siłą burzy mózgów jest stworzenie bazy pomysłów, które zrodziły się 

poprzez wyzwolenie emocji uczniów, poprzez pobudzenie ich zainteresowania, 

poprzez wspólne przeżywanie i zaangażowanie. Pomysły zapisywane są w ich 

pierwotnej formie, nie zostają poddane żadnej ocenie czy poprawie ze strony 

nauczyciela. Uczniowie uczą się zwięzłego wyrażania swoich myśli, gdyż precyzja 

wypowiedzi pomoże wyróżnić dany pomysł na tle innych. Stopniowo budowana 

jest kula pojęciowa, by w efekcie uczniowie wyłonili poprzez głosowanie najlepszy 

pomysł.  

W miejsce kuli pojęciowej można zastosować technikę diamentowego 

rankingu. Po burzy mózgów, kiedy każdy zapisał swoje pomysły na oddzielnych 

kartkach oraz analizie, podczas której zostało wybranych dziewięć najtrafniejszych 

pomysłów, grupa tworzy diament składający się z ponumerowanych według 

ważności problemu pól.52  

																																																													
49	I.	Dzierzgowska,	M.	Kotowska:	Jak	uczyć…	op.	cit.,		s.	22	
50	K.	Rau,	E.	Ziętkiewicz:	Jak	aktywizować…,	op.	cit.,	s.	35	
51	Ibidem,	s.	36	
52	Por.,	ibidem,	s.	38	
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Przykład schematu, według którego można stworzyć diamentowy ranking 

został przedstawiony na rysunku 1. 

Rysunek 1. 

 

Źródło: K. Rau, E. Ziętkiewicz: Jak aktywizować…, op. cit., s. 38 

„Jest to najważniejszy etap pracy, tu ścierają się poglądy członków grupy, 

jest okazja do motywowania swoich wyborów i podejmowania wspólnych decyzji. 

Jest to ważne zwłaszcza w przypadkach, gdy te decyzje wyznaczają dalszy 

kierunek prac”53  

Przy pracy techniką burzy mózgów kluczowe są warunki zewnętrzne, które, 

jak nadmienia Dzierzgowska, „wymuszają określone zachowania.”54 Dlatego etap 

przygotowań jest bardzo istotny. Oprócz wybrania właściwych dla danego zespołu 

kryteriów podziału na grupy, nauczyciel powinien zastanowić się jak zaaranżować 

przestrzeń sali lekcyjnej, by stworzyć jak najkorzystniejsze warunki do 

przeprowadzenia burzy mózgów w zespołach. Pozornie mało istotne szczegóły, 

takie jak sposób ustawienia krzeseł lub wyeksponowania plakatu z hasłami, nad 

którymi grupy mają pracować, mogą mieć kluczowe znaczenie w aktywizacji 

uczniów. Trzeba sięgnąć po takie środki, które ułatwią współpracę, pomogą 

uczniom czuć się swobodnie, ułatwią przepływ informacji i pozwolą zniwelować 

przeszkody techniczne, które mogłyby utrudnić zapisywanie i prezentację 

pomysłów. 

Przy tworzeniu płótna z modelem biznesowym należy też z wyjątkową 

starannością dokonać wyboru materiałów, którymi zespoły będą się posługiwać. 

																																																													
53	Ibidem,	s.	38	
54	I.	Dzierzgowska,	M.	Kotowska:	Jak	uczyć…	op.	cit.,	s.21	
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Arkusze papieru, z przygotowanym szablonem muszą być odpowiedniej wielkości, 

tak by pomysły zapisane w trakcie burzy mózgów na kolorowych samoprzylepnych 

karteczkach udało się zmieścić na wszystkich polach szablonu. Dodatkowo, 

nauczyciel musi zadbać o umieszczenie szablonu w takim miejscu, żeby był on 

łatwo dostępny dla każdego ucznia biorącego udział w tworzeniu modelu 

biznesowego.  

Grupy muszą zostać tak rozlokowane w sali lekcyjnej, aby sobie nawzajem 

nie przeszkadzały, bowiem praca techniką burzy mózgów może mieć bardzo 

dynamiczny charakter. Generowaniu i omawianiu pomysłów towarzyszą emocje 

tym silniejsze im grupa czuje się swobodniejsza i bardziej angażuje się w zadanie. 

Nauczyciel w tej sytuacji musi wejść w rolę mało widocznego moderatora 

monitorującego i koordynującego pracę zespołów. 

Ważne jest, by na początku bardzo mocno podkreślone zostały zasady 

które obowiązywać będą wszystkich uczniów. „Podstawowa reguła to zakaz krytyki 

zgłaszanych pomysłów. Zachęć uczniów do swobodnego myślenia, nawet gdy 

wykracza ono poza realne możliwości wykorzystania. Później, w fazie oceny może 

się okazać, że najbardziej fantastyczny pomysł można urzeczywistnić po 

sprowadzeniu go na ziemię.”55 Wskazane jest również określenie limitu liczby słów, 

którymi uczniowie opisują swój pomysł, aby zachęcić ich do zwięzłości i precyzji. 

Ponadto trzeba ustalić po ile pomysłów i w jakiej kolejności zgłaszają uczniowie i 

jak będą wyglądały poszczególne etapy burzy mózgów. Spis zasad, którymi należy 

kierować się przy pracy techniką burzy mózgów powinien również zawierać punkty 

podkreślające, że ważniejsza jest liczba pomysłów niż ich jakość, każdy pomysł 

zapisujemy w formie podanej przez autora, nie komentujemy i nie krytykujemy 

pomysłów, nie wtrącamy własnych pomysłów do propozycji innych, zabieramy głos 

na znak nauczyciela, lub osoby prowadzącej burzę mózgów, wszyscy na równych 

prawach bierzemy udział w zgłaszaniu pomysłów.56 

Wybór tej metody dydaktycznej w celu aktywizacji uczniów podczas 

tworzenia płótna z modelem biznesowym jest uzasadniony na wszystkich etapach 

pracy. Sprawdzi się przy każdym segmencie szablonu z modelem biznesowym, 

																																																													
55	ibidem,	s.	22	
56	Por.	E	Budnik,	A.	Moszyńska,	B.	Owczarska:	Ja	i	mój	uczeń	pracujemy	aktywnie.	Przewodnik	po	
metodach	aktywizacyjnych,	Zakład	Wydawniczy	SFS,	Warszawa	2000,	s.	37	
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nie tylko jako osobna technika, ale także jako wprowadzenie kolejnych metod 

aktywizacyjnych. 

 

2.3. Dyskusja dydaktyczna i drzewko decyzyjne 

 

Dyskusja dydaktyczna to „metoda skutecznego porozumiewania się w 

różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, przygotowania do 

publicznych wystąpień, efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, 

budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych 

decyzji oaz przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania 

konfliktów i problemów społecznych.”57 

Niezależnie od celu dydaktycznego który nauczyciel stara się osiągnąć 

poprzez wprowadzenie dyskusji, metoda ta wspomaga krzewienie postaw 

przedsiębiorczych poprzez ćwiczenie umiejętności kluczowych z punktu widzenia 

przedsiębiorczości, do których zaliczyć można umiejętność logicznego myślenia, 

argumentowania, wystąpień publicznych, skutecznej komunikacji, aktywnego 

słuchania, panowania nad emocjami, szanowania poglądów innych, nie ulegania 

manipulacji, patrzenia na problem z różnych punktów widzenia, samodzielności.58 

Przy pracy nad modelem biznesowym szczególnie istotne wydaje się 

opanowanie przez uczniów technik argumentacyjnych, które pomogą im w dyskusji 

na temat zaproponowanych przez nich i innych członków ich zespołu rozwiązań. 

O technikach tych nauczyciel musi powiadomić swoich uczniów przed 

rozpoczęciem dyskusji. Według Ireny Dzierzgowskiej, najczęściej używanymi są: 

technika kwestionowania faktów bazowych, technika przykładu, czyli posługiwania 

się ilustracjami jako argumentami w dyskusji, technika porównań stosowana w celu 

dobitnego podkreślenia argumentów, technika bumerangu, czyli odwracania 

argumentu przeciwnika oaz technika żartu stosowana w celu rozładowania 

napięcia.59 

																																																													
57	Ibidem,	str.	53	
58	I.	Dzierzgowska,	M.	Kotowska,	Jak	uczyć…	op.	cit.,	s.	27	
59	por.	ibidem,	str.	26	
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Dyskusja jako metoda dydaktyczna może przybierać różny charakter. 

Według klasyfikacji podanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w zależności 

od założeń dydaktycznych, możemy zdecydować się na dyskusję o charakterze 

panelowym, plenarnym, nieformalnym, akwarium lub sokratejską. 60 

 Ze wszystkich powyżej wspomnianych rodzajów dyskusji użycie tej o 

charakterze nieformalnym wydaje się najbardziej skuteczne i uzasadnione 

podczas pracy nad płótnem z modelem biznesowym. W tego rodzaju dyskusji 

„udział biorą wszyscy na równych prawach. Rola prowadzącego jest ograniczona, 

inicjuje on tylko dyskusję, a następnie trzyma się z boku. Prowadzący powinien 

być dobrym obserwatorem, aby zrozumieć co się dzieje w grupie podczas dyskusji. 

Dyskusja nieformalna wykorzystywana jest do dzielenia się informacjami, 

prezentacji nowych stylów myślenia i poglądów.”61 

Niezależnie od formy dyskusji jaka zostanie przyjęta przy tworzeniu płótna 

z modelem biznesowym, wskazane jest by uczniowie prowadzili dodatkowo jej 

graficzny zapis, na przykład w postaci drzewka decyzyjnego. „Dla lepszej 

organizacji i prezentacji argumentów oraz wynikających z ich przyjęcia 

konsekwencji można wykorzystać sposób wizualizacji zwanej ścieżka decyzyjną 

lub drzewkiem decyzyjnym.”62 Metoda ta pozwala skutecznie udokumentować 

poszczególne etapy dyskusji. „Graficzna forma drzewka decyzyjnego zawiera 

podstawowe elementy procesu podejmowania decyzji: zdefiniowanie problemu, 

znalezienie różnych możliwych rozwiązań, określenie pozytywnych i negatywnych 

skutków każdej możliwości ze względu na stawiane cele, podjęcie decyzji”63 Praca 

nad płótnem z modelem biznesowym wymaga od wszystkich uczniów pełnego 

zaangażowania w dyskusję, przedstawienia wielu pomysłów, rozważenia 

przeróżnych opcji, i konsekwencji danych rozwiązań zanim zostaną podjęte 

ostateczne decyzje. Wprowadzenie drzewka decyzyjnego pomoże zorganizować 

pracę, uporządkować argumenty i zrozumieć możliwe scenariusze wydarzeń. 

Podstawowym celem dydaktycznym tworzenia drzewka decyzyjnego jest 

ćwiczenie umiejętności dokonywania wyboru i podejmowania decyzji. Dodatkowo 

																																																													
60	www.ceo.org.pl/aktywizujące-metody-nauczania,	str.	1	
61	Ibidem,	str1	
62	K.	Rau,	E.	Ziętkiewicz,	Jak	aktywizować…	op.	cit.,		s.	56	
63	Ibidem,	s.	57	
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ma ono zachęcić uczniów do zastanowienia się nad skutkami kolejnych kroków i 

pokazać jakimi wartościami uczniowie kierują się przy dokonywaniu wyborów.64 Z 

tego względu drzewko decyzyjne może okazać się bardzo przydatne przy 

opracowywaniu płótna z modelem biznesowym podczas lekcji podstaw 

przedsiębiorczości. Narzędzie dydaktyczne znane uczniom z wcześniejszych 

etapów edukacyjnych i stosowane przez nauczycieli innych przedmiotów powinno 

pomóc uczniom odnaleźć się w nowym dla nich obszarze związanym ze światem 

biznesu. 

Schemat przykładowej ścieżki decyzyjnej został przedstawiony na Rysunku 2. 

Rysunek 2 

 

Źródło: K. Rau, E. Ziętkiewicz, Jak aktywizować… op. cit.,  s. 56 

Przykładowe drzewko decyzyjne zostało zilustrowane na Rysunku 3. 

  

																																																													
64	E.	Budnik,	A.	Moszyńska,	B.	Owczarska,	Jak	uczyć…	op.	cit.,	s.	49	
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Rysunek 3 

 

 

Źródło: E. Budnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Jak uczyć… op. cit., s. 52 

2.4. Metaplan 

Metaplan to kolejna po drzewku decyzyjnym technika aktywizacyjna 

opierająca się na metodzie ilustracyjnej. Po postawieniu pytania, grupy 

przeprowadzają burzę mózgów, której efektem jest zbiór pomysłów zapisanych na 

kolorowych karteczkach umieszczonych na tablicy.  Następny krok to analiza i 

porządkowanie odpowiedzi według wcześniej przyjętych kryteriów. Na tym kończy 

się pierwsza faza tworzenia metaplanu. W fazie drugiej członkowie zespołów 

koncentrują się na uzupełnieniu czterech odrębnych obszarów plakatu i wysnuciu 
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wspólnych wniosków. Na górze umieszczony jest temat rozważań, pod nim jest 

miejsce na zgromadzenie odpowiedzi dotyczących tego jak jest i jak powinno być. 

Następnie grupa przechodzi do etapu, w którym szuka odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego nie jest tak, jak być powinno? Zwieńczenie pracy stanowią wnioski 

umieszczone na dole plakatu. 

Podobnie jak w innych metodach aktywizacyjnych opierających się na 

zapisie graficznym, czytelność i skuteczność metaplanu w bardzo dużym stopniu 

uwarunkowana jest starannym wyborem materiałów. Odpowiednio duże arkusze 

papieru, różnorodność karteczek samoprzylepnych w wybranych kształtach i 

kolorach, zapas pisaków i długopisów, wygodna ekspozycja plakatu - to wszystko 

zagwarantuje atrakcyjną formę wizualną metaplanu. Uporządkowanie informacji 

zamieszczonych w poszczególnych częściach plakatu oraz zespolenie tematyki z 

konkretnym kolorem i kształtem karteczek na których pracowali uczniowie sprawia, 

że plakat staje się bardzo przejrzysty. To wspomaga prezentację pomysłów 

zebranych przez uczniów i stanowi solidny punkt wyjścia do dalszych etapów 

wspólnej pracy. 

Dydaktycy cenią tę metodę aktywizacyjną ze względu na następujące jej 

cechy: „nie ma potrzeby prowadzenia notatek, odziaływanie wizualne daje większą 

możliwość skoncentrowania się na celu dyskusji, następuje wyzwolenie działań 

twórczych oraz powszechnej aktywności, wypowie się każdy, nawet najbardziej 

nieśmiały uczeń, końcowy wynik jest wypadkową kreatywnych działań całego 

zespołu.”65 

Jak zauważają eksperci z Centrum Edukacji Obywatelskiej o walorach tej 

metody stanowi fakt, że „w trakcie dyskusji uczniowie mogą podejść do planszy i 

zapisać w odpowiednich, jeszcze niewypełnionych polach swoje spostrzeżenia, 

mogą też porządkować treść plakatu , przesuwając pola umieszczone przez 

kolegów. Na zakończenie wszystkie zgłoszone i zapisane na plakatach wnioski 

uczniowskie można jeszcze raz, już na forum, przedyskutować by wyeliminować 

sprzeczności. Taka forma dyskusji umożliwia wypowiedzenie się wszystkim 

																																																													
65	K.	Rau,	E.	Ziętkiewicz,	Jak	aktywizować…	op.	cit.,		s.		62	
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uczniom, nawet tym najbardziej nieśmiałym, a plakat jest efektem kreatywnej pracy 

całego zespołu.”66 

Mimo niezaprzeczalnych zalet tej metody może ona nie przynieść 

oczekiwanych rezultatów, jeśli temat zostanie źle dobrany lub jeśli zostanie 

wprowadzona na nieodpowiednim etapie pracy. Ponadto nauczyciel musi zadbać 

o właściwe przygotowanie materiałów i przeznaczenie odpowiednio dużej ilości 

czasu na przeprowadzenie zajęć przy użyciu metaplanu. 

Każda z powyższych metod aktywizacyjnych sprawdzi się w trakcie 

opracowywania płótna z modelem biznesowym o ile uczestnicy zajęć będą 

uczniami o wysokiej motywacji, znającymi i akceptującymi cele zajęć i 

zainteresowanymi omawianymi zajęciami.67 

Ponadto konieczny jest „nauczyciel, który ma autorytet i opinię eksperta, 

zna zasady komunikacji, nawiązuje dobre kontakty z uczniami i potrafi elastycznie 

reagować na ich potrzeby.”68 

  

																																																													
66	www.ceo.org.pl/aktywizujace-metody-nauczania	
67	Por.	I.	Dzierzgowska,	M.	Kotowska,	Jak	uczyć…	op.	cit.,		s.15	
68	Ibidem,	s.	15	
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3. Rozdział trzeci 

 

Plan warsztatów tworzenia płótna z modelem biznesowych na zajęciach z podstaw 

przedsiębiorczości 

 

Zgodnie z zaleceniami autorów podręcznika wizjonera „punktem wyjścia dla 

każdej produktywnej dyskusji, owocnego spotkania czy warsztatów poświęconych 

kwestii tworzenia innowacyjnego modelu biznesowego powinno być ustalenie 

wspólnej definicji modelu biznesowego, która byłaby zrozumiała dla wszystkich 

zainteresowanych, która ułatwiałaby formułowanie opisów i prowadzenie 

dyskusji.”69 

  Dlatego też warsztaty z tworzenia płótna z modelem biznesowym powinny 

rozpocząć się od zapoznania uczestników z definicją, czym jest model biznesowy. 

Według A. Osterwaldera i Y. Pigneur’a „Model biznesowy opisuje przesłanki 

stojące za sposobem w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie 

zyski z tej wytworzonej wartości ”.70  Należy zatem postrzegać model biznesowy 

jako szkic strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i 

systemów organizacji. 71  

Przed przystąpieniem do ćwiczeń trzeba porozmawiać z uczniami o 

zaletach posługiwania się szablonem powstałym na bazie doświadczeń 470 

menedżerów i specjalistów z 45 krajów, którzy współpracowali z autorami 

podręcznika wizjonera. Dobrze jest też przeanalizować różnice w podejściu do 

modelu biznesowego i tradycyjnego biznesplanu. „Typowy biznesplan jest 

drobiazgową, lecz dość schematyczną analizą procesów produkcyjnych, grup 

docelowych, konkurencji itp. Stworzenie takiego dokumentu, a nawet przeczytanie 

go ze zrozumieniem bywa trudnym zadaniem, szczególnie dla początkujących 

																																																													
69	A.Osterwalder,	Y.	Pigneur:	Tworzenie	modeli	biznesowych	Podręcznik	wizjonera,	Helion,	Gliwice,	2012,	
s.18	
70	Ibidem,	s.18	
71	Por.,	ibidem,	s.18	
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przedsiębiorców. Co więcej, trudno jest wprowadzać w nim zmiany, zwłaszcza gdy 

mają wpływ na pozostałe elementy naszego przedsięwzięcia”72 

Inaczej rzecz się ma w przypadku płótna z modelem biznesowym. Posłużenie 

się tym narzędziem pozwala zobrazować główne założenia dotyczące danego 

przedsięwzięcia na jednym arkuszu. Zwięzłość przekazu i podział na „dziewięć 

podstawowych elementów, które wpisują się w logikę procesu zarabiania 

pieniędzy przez firmę” 73 jest siłą tego szablonu, ponieważ pozwala na elastyczną, 

bieżącą weryfikację założeń. Wobec błyskawicznie zmieniających się rozwiązań 

technologicznych i komunikacyjnych oraz trendów i mód, o sukcesie 

przedsięwzięcia w dużym stopniu decyduje umiejętność reagowania na zmiany i 

odpowiedniego przekształcania modelu biznesowego, tak by stale dopasowywać 

się do dynamiki rynku. Gotowość dostrojenia się do pojawiających się możliwości 

pomaga sukcesywnie budować społeczność usatysfakcjonowanych klientów, co 

stanowi kluczową umiejętność biznesową.  

  

3.1. Część pierwsza warsztatów – podział na grupy, wyjaśnienie zasad. 

 

Z uwagi na fakt, że warsztaty skierowane są do uczniów pierwszych klas szkoły 

ponadgimnazjalnej bardzo ważny jest odpowiedni dobór kryteriów przy 

zaplanowaniu pracy zespołowej. Tego typu ćwiczenia organizowane będą pod 

koniec roku szkolnego, kiedy w klasie wykształciły się już określone relacje 

pomiędzy poszczególnymi uczniami i grupami uczniów. Nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości przygotowując warsztaty z tworzenia płótna z modelem 

biznesowym powinien być wrażliwy na specyfikę relacji mikrospołecznych w danej 

klasie oraz różnice w temperamentach poszczególnych uczniów. Umiejętny 

podział na zespoły, tak by ich członkowie chętnie zaangażowali się we współpracę, 

dyskusję, burzę mózgów i nie mieli oporów przed przedstawianiem swoich 

pomysłów na forum grupy, będzie miał znaczący wpływ na jakość warsztatów. 

Istotne jest też ustalenie optymalnej liczebności poszczególnych grup w taki 

sposób, aby każdy miał możliwość przedstawienia swoich pomysłów i 

																																																													
72	http://biznesspoleczny.pl/biznes-plan-jest-passe/	
73	A.	Osterwalder,	Y.	Pigneur:	Tworzenie…,	s.18	
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umieszczenia ich w odpowiednim polu na szablonie. Podejmując tę decyzję 

nauczyciel musi kierować się doświadczeniami z dotychczasowego przebiegu 

pracy zespołowej w tej grupie rówieśniczej.  

Po wyodrębnieniu zespołów należy zapoznać uczniów z metodologią tworzenia 

płótna z modelem biznesowym. Uczniowie zostaną poinformowani, że celem 

warsztatów jest opracowanie przez każdy z zespołów odrębnego pomysłu na 

przedsięwzięcie biznesowe wykorzystując do tego celu szablon składający się z 

dziewięciu pól. „Podstawową metodą pracy zespołowej jest tutaj rozmieszczanie, 

w toku burzy mózgów, kolorowych karteczek samoprzylepnych na narysowanej na 

tablicy kanwie, kreślenie połączeń między nimi oraz dyskutowanie wpływu 

kolejnych „myśli” na pozostałe bloki układanki. ’’74 

Graficzna forma szablonu zaprojektowanego przez autorów Podręcznika 

wizjonera może być modyfikowany w taki sposób by w jak największym stopniu 

wyzwolić kreatywność uczniów.  Poniżej wzór zaproponowany przez A. 

Osterwaldera i Y. Pigneu. 

 

																																																													
74		http://biznesspoleczny.pl/biznes-plan-jest-passe/	
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Źródło: A Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych, Helion. 

Gliwice, 2012, s.48 

Bazą do opracowana modelu biznesowego może też być szablon 

przedstawiony w materiałach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie 

rozbudowana grafika zastąpiła tytuły poszczególnych pól.  

 

Żródło: J. Pucher, Jak przygotować dobry Business Model Canvas, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2012, s. 8 

Alternatywnie, jeśli zajdzie potrzeba moderowania pracy uczniów przez 

załączenie dodatkowych pytań, nauczyciel może wybrać następujący szablon: 
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Źródło: https://6krokow.pl/download/artykuly/canvas-szablon.doc 

 

Aby warsztaty przebiegły sprawnie nauczyciel musi zadbać o odpowiednie 

narzędzia i właściwe zorganizowanie sali lekcyjnej. Poszczególne zespoły powinny 

zostać wyposażone w komplet kolorowych karteczek samoprzylepnych, zestaw 

osobnych plansz odnoszących się do poszczególnych pól płótna z modelem 

biznesowym oraz szablon przygotowany na dużym arkuszu papieru, który zostanie 

umieszczony w łatwo dostępnym dla każdej grupy miejscu na ścianie. Dodatkowo 

w zależności od dynamiki pracy, nauczyciel może zdecydować się na rozdanie 

uczniom listy pomysłów na nietypowe przedsięwzięcie biznesowe oraz pytań 

pomocniczych do poszczególnych pól szablonu. 

Korzystanie z Internetu podczas przeprowadzania analizy kolejnych zagadnień 

powinno być dozwolone, gdyż da to uczniom możliwość bieżącej weryfikacji 

założeń. 

 

3.2. Część druga warsztatów - giełda pomysłów na biznes i omówienie 

segmentu potencjalnych klientów. 
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Należy założyć, że każdy uczestnik warsztatów przyjdzie na zajęcia ze swoim 

pomysłem na przedsięwzięcie biznesowe. Nauczyciel pracujący z daną klasą 

powinien zlecić uczniom takie zadanie w ramach pracy domowej na lekcji 

poprzedzającej warsztaty.  

Zaraz po podziale na grupy, każdy uczeń zapisuje swoje pomysły na 

samoprzylepnych karteczkach, które następnie umieszcza na ścianie, tak aby były 

dobrze wyeksponowane i aby każdy członek zespołu mógł się z nimi zapoznać. 

Każdy uczeń powinien przedstawić po dwie propozycje przedsięwzięcia 

biznesowego. Następnie uczniowie mają 10 minut na wybranie pomysłu, dla 

którego opracują model biznesowy. W tym czasie powinni odrzucić pomysły, które 

większości z nich nie zainteresowały i zostawić trzy najbardziej atrakcyjne. 

Ostateczne wybranie jednego może mieć miejsce poprzez przydział punktów lub 

głosowanie. Cały proces powinien oprzeć się na założeniu, że wybieramy ten 

pomysł, który będziemy mogli dogłębnie i w szczegółach przeanalizować w 

odniesieniu do 9 pól składowych szablonu, bowiem posiadamy już jakiś zasób 

wiedzy na ten temat lub wiemy, gdzie tej wiedzy szukać. Ważne by uczniowie byli 

gotowi wejść głęboko w temat. 

Po podjęciu przez uczniów decyzji, które z pomysłów  poszczególne  

zespoły będą opracowywać nauczyciel może zaproponować uczniom zapoznanie 

się z krótkim filmikiem instruktażowym prezentującym tworzenie modelu 

biznesowego przez młodych przedsiębiorców. Opierając się na znajomości 

zainteresowań naszych uczniów należy przygotować taki materiał, który w 

przystępny sposób, nawet nieco upraszczając temat zaznajomi uczniów z 

mechanizmem opracowania modelu biznesowego i zachęci ich do aktywnego 

uczestnictwa w warsztatach. Wybór materiału filmowego to indywidualna decyzja 

nauczyciela dopasowana do charakteu konkretnej klasy. Na potrzeby niniejszych 

warsztatów autorka pracy zdecydowała się skorzystać z filmiku dostępnego na you 

tube : How to Create a 1 Page Business Plan - Canvanizer + Business Model 

Canvas Tutorial.  

Po obejrzeniu materiału filmowego uczniowie przechodzą do wypełnienia 

płótna z modelem biznesowym, począwszy od pola opisującego segmenty 

klientów. Metodą burzy mózgów i poprzez dyskusję uczniowie starają się 



	 37	

odpowiedzieć na pytania ogólne: Kto jest naszym najważniejszym klientem? Dla 

kogo tworzymy wartość? Jak dzielimy naszych klientów i jaką strategię realizujemy 

wobec każdej z grup?75  

Odpowiadając na powyższe pytania uczniowie powoli kreślą profil ich 

najbardziej prawdopodobnego klienta. „Najpierw w drodze burzy mózgów należy 

wskazać wszystkie potencjalne segmenty klientów, które moglibyśmy chcieć 

obsługiwać w ramach danego modelu biznesowego Wybieramy trzech 

obiecujących kandydatów, a następnie na przykładzie jednego z nich wykonujemy 

pierwsze ćwiczenie w zakresie profilowania. Na początek należy nadać mu imię i 

nazwisko i przypisać pewne cechy demograficzne – wskazać poziom jego 

dochodów i ustalić stan cywilny.”76  

Narzędziem, które pomoże uczniom opracować profil klienta jest mapa empatii, 

którą autorzy podręcznika wizjonera udostępnili w swojej publikacji.  Można 

posłużyć się gotową matrycą, którą uzupełnimy o pytania pomocnicze:  

1) Co klient myśli i czuje – sprawy szczególnie zajmujące, troski i aspiracje 

2) Co klient widzi – otoczenie, znajomi, oferta rynku 

3) Co klient mówi i robi – postawa prezentowana na zewnątrz, zachowanie 

względem innych 

4) Co klient słyszy – co mówią znajomi, szef77  

Do powyższych przykładów można dodać bardziej szczegółowe pytania, które 

następnie zostaną umieszczone w odpowiednich polach szablonu do budowania 

mapy empatii:  

																																																													
75	Por:	http://www.tdo.edu.pl/images/pdf/model-biznesowy-2016.pdf,	s.5	
	
76	A.	Osterwalder,	Y.	Pigneu,	Tworzenie….op.cit.,	s.135	
77	Por.Ibidem,	s.134	
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Źródło: https://www.google.pl/search?q=mapa+empatii+xplane 

Uczniowie umieszczają swoje odpowiedzi na karteczkach 

samoprzylepnych, następnie zapoznają się z odpowiedziami kolegów, dyskutują, 

porównują i wspólnie znajdują odpowiedź na pytanie „za co ich klient będzie 

skłonny zapłacić”.78 

Efekt tej części warsztatów może wyglądać tak: 

																																																													
78	Ibidem,	s.135	
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Źródło: http://grupa-projektowa.com/index.php/tozsamosc-biznesowa/ 

 

3.3. Część trzecia warsztatów – propozycja wartości 

 

Po opracowaniu pomysłu na to, do jakich klientów uczestnicy warsztatów chcą 

dotrzeć, należy przejść do analizy wartości, którą można zaoferować proponując 

potencjalnym klientom dany produkt lub usługę. Aby ta część modelowania 

biznesowego została prawidłowo przeprowadzona, uczniowie muszą zrozumieć 

czym jest propozycja wartości. Autorzy podręcznika wizjonera, opisują ten element 

jako „powód, dla którego klienci przedkładają ofertę danej firmy ponad oferty 

konkurencyjne, który rozwiązuje problemy klientów lub zaspokaja ich potrzeby. Na 

każdą propozycję wartości składa się określony zbiór produktów i usług, który 

umożliwia spełnienie oczekiwań danego segmentu klientów. W tym sensie 
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propozycja wartości stanowi agregat, czy też zbiór korzyści oferowanych przez 

firmę jej klientom.”79 

Bodźcem do udziału w dyskusji na temat propozycji wartości mogą być dla 

uczniów pytania porządkujące tok dyskusji. Zestaw pytań powinien być krótki i 

dotyczyć podstawowych informacji bezpośrednio związanych z wygenerowaniem 

propozycji wartości. A. Osterwalder i Y. Pigneur radzą odnieść się do 

następujących kwestii: 

- jaką wartość generujemy dla naszych klientów?  

- jakiego rodzaju problemy pomagamy klientom rozwiązywać? 

- które potrzeby klientów zaspokajamy? 

- jaki zbiór produktów i usług oferujemy każdemu z segmentów klientów?80 

W tej części warsztatów bardzo dobrze sprawdzi się burza mózgów. 

Aby dodatkowo uporządkować pracę zespołów nad propozycją wartości, 

nauczyciel może zapoznać uczniów z podziałem propozycji generujących wartość 

dla klienta przedstawionym w materiałach fundacji think: 

- propozycje dotąd niespotykane, czyli nowości zaspokajające zupełnie nowe 

potrzeby i tworzące branże, zasady działania lub doświadczenia użytkowników 

- wyższa jakość lub skuteczność  

- dostosowanie produktu lub usługi do potrzeb indywidualnych odbiorców 

- design lub marka  

- cena i koszty niższe w stosunku do konkurencji 

- dostępność produktu 

- wygoda i użyteczność81 

																																																													
79	Ibidem,	s.	28	
80	Ibidem,	s.	27	
81	http://www.tdo.edu.pl/images/pdf/model-biznesowy-2016.pdf	
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Definiowanie propozycji wartości będzie bardziej produktywne, jeżeli nauczyciel 

zachęci uczestników warsztatów do sporządzenia metaplanu ze swoimi 

pomysłami. W ten sposób każdy zespół będzie mógł zwizualizować ten etap pracy 

nad modelem biznesowym. 

 

3.4. Część czwarta warsztatów – kanały, czyli sposoby docierania do klientów i 

budowanie relacji z klientami 

 

Po określeniu przez każdy z zespołów propozycji wartości nauczyciel daje 

sygnał by uczniowie zastanowili się w jaki sposób ich firma będzie komunikowała 

się z poszczególnymi klientami, żeby dostarczyć im swoją propozycję wartości, 

czyli w jaką interakcję wejdzie z nimi. Punkty do rozważenia koncentrują się na 

poszczególnych etapach budowania relacji z klientami poprzez rozmaite kanały. 

Ponownie każdy zespół gromadzi jak najwięcej pomysłów metodą burzy mózgów. 

Uczniowie szukają odpowiedzi na następujące pytania: 

1) Jak będziemy podnosić wśród klientów świadomość produktów i usług 

firmy? 

2) Jak pomożemy klientom sformułować opinię na temat naszej propozycji 

wartości? 

3) Jakie stwarzamy klientom możliwości zakupu konkretnego produktu lub 

usługi? 

4) Z jakiego wsparcia klient może korzystać po dokonaniu zakupu?82 

Podczas wypełniania pola dotyczącego relacji z klientami, uczniowie mogą 

czerpać inspiracje z przykładów udostępnionych przez nauczyciela a 

zaczerpniętych z podręcznika wizjonera: 

1. Osobiste wsparcie opiekuna klienta w miejscu sprzedaży lub poprzez call -

center czy pocztę elektroniczną. 

2. Dedykowany opiekun klienta – konkretny pracownik odpowiedzialny za 

udzielenie pomocy przydzielonemu klientowi. 

																																																													
82	A.	Osterwalder,	Y.	Pigneur,	Tworzenie…op.cit.,	s	31	
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3. Samoobsługa – klient wyposażony przez firmę w odpowiednie narzędzia do 

samodzielnego korzystania z oferty. 

4. Obsługa zautomatyzowana – poprzez osobisty profil internetowy firma 

zapewnia zindywidualizowaną ofertę. 

5. Społeczności – budowanie relacji pomiędzy użytkownikami oferty, co 

pomaga firmie lepiej rozeznać potrzeby klientów. 

6. Współtworzenie – zapraszanie klientów do współtworzenia wartości. 83 

 

3.5.  Część piąta warsztatów – strumienie przychodów i kluczowe zasoby. 

 

Na tym etapie uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi metodami 

generowania środków i rozważają, które sprawdziłyby się w ich modelu 

biznesowym. Punktem odniesienia jest lista z różnymi metodami przygotowana 

przez nauczyciela. 

1. Sprzedaż aktywów 

2. Opłata za korzystanie. 

3. Opłata abonencka. 

4. Wypożyczenie i leasing. 

5. Udzielanie licencji. 

6. Prowizja z tytułu pośrednictwa. 

7. Reklama.84 

W tej części warsztatów uczniowie powinni również rozważyć jakimi 

mechanizmami kierować się będą przy ustaleniu ceny swojego produktu lub usługi. 

Jeżeli zespół zdecyduje się na stałe menu cenowe, wówczas ceny ustalane są z 

góry, na podstawie zmiennych statystycznych. Jeżeli zaś wybierze ceny 

dynamiczne, to uzależnia ich wysokość od sytuacji na rynku (podaż, popyt) lub 

zarządzania zasobami (zapasy i moment zakupu).85 

Po ustaleniu mechanizmów cenowych, uczestnicy warsztatów przechodzą do 

oszacowania swoich kluczowych zasobów. Mogą to być „zasoby fizyczne, 

																																																													
83	Ibidem,	s.38	
84	Por.	ibidem,	s.35	-	36	
85	Por.	ibidem,	s.37	
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finansowe, intelektualne albo ludzkie. Mogą one stanowić własność firmy lub 

przedmiot dzierżawy, ale mogą też należeć formalnie do kluczowego partnera.”86 

 

3.6. Część szósta warsztatów – Kluczowe działania i kluczowi partnerzy. 

Przy wypełnianiu tej części szablonu uczniowie szukają odpowiedzi na pytanie 

jakie działania są niezbędne do „tworzenia i przedstawiania klientowi propozycji 

wartości, podtrzymywania relacji z klientami i generowania przychodów.”87 

Czy będzie to projektowanie, wytwarzanie i dostarczanie produktu, czy 

formułowanie nowych rozwiązań dla indywidualnych problemów poszczególnych 

klientów, co wymaga zarządzania wiedzą i ciągłej organizacji szkoleń, czy 

zarządzania platformą w celu zapewnienia ciągłości usług i promocji własnych 

rozwiązań. 88 

Kolejną częścią składową szablonu jest pole dotyczące kluczowych partnerów. 

Teraz uczestnicy warsztatów muszą zastanowić się z kim mogliby zawrzeć sojusz 

strategiczny w celu obniżenia kosztów lub uzyskania dostępu do zasobów.89 W 

tym miejscu jest czas by przemyśleć „kogo należy uznać za kluczowego partnera 

i kto zasługuje na miano kluczowego dostawcy.”90 

 

3.7. Część siódma warsztatów – struktura kosztów. 

 

Wypełnienie ostatniego pola szablonu wymaga przeprowadzenia sesji burzy 

mózgów w celu zebrania najważniejszych kosztów, które będzie trzeba ponieść, w 

związku z planowaną działalnością. Należy przeanalizować zarówno koszty stałe, 

jak i zmienne. 

 

																																																													
86	A.	Osterwalder,	Y.	Pigneur,		Tworzenie….op.	cit.,	s.38	
87	Ibidem,	s.40	
88	Por.	ibidem,	s.41	
89	Ibidem,	s.	42	
90	Ibidem,	s.	43	
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3.8.  Prezentacja efektów pracy poszczególnych zespołów. 

 

Opracowanie modelu biznesowego jest czasochłonna procedurą. W warunkach 

szkolnych na warsztaty tego typu nauczyciel musi przeznaczyć co najmniej 4 

godziny lekcyjne. Chociaż tempo i dynamika pracy poszczególnych grup różni się 

nieznacznie uczniowie muszą mieć czas na dyskusję, burzę mózgów i 

przeprowadzenie rozeznania w dostępnych w Internecie źródłach w celu 

weryfikacji swoich założeń. Efektem pracy poszczególnych zespołów będą płótna 

z modelem biznesowym oraz mapy empatii, które uczniowie zaprezentują na forum 

klasy.   

Poniżej załączone zostały przykładowe materiały z tego typu warsztatów, których 

autorami są uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. 
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Zakończenie 

Przedmiotem niniejszej pracy było zestawienie różnic i podobieństw 

pomiędzy tradycyjnym i innowacyjnym podejściem do opracowania pomysłu na 

własną działalność gospodarczą. Tezę stanowiło założenie dotyczące preferencji 

młodych przedsiębiorców przy wyborze narzędzia do zaplanowania i opisania 

swojego pomysłu biznesowego.  Zdaniem autorki młodzi przedsiębiorcy, którzy 

dopiero przymierzają się do wcielenia w życie swojego pomysłu na biznes chętniej 

zastosują metodologię płótna z modelem biznesowym lub jej uproszczoną wersję 

w postaci szablonu Lean, ze względu na ich przejrzystość i dynamikę niż 

tradycyjny Biznesplan. Powyższa teza została omówiona w trzech rozdziałach. 

Rozważania zakończone zostały prezentacją planu warsztatów z tworzenia 

płótna z modelem biznesowym podczas lekcji z podstaw przedsiębiorczości, który 

uwzględnia implementację metod aktywizujących. Przykładowe materiały 

ilustrujące efekty pracy uczniów podczas warsztatów przeprowadzonych według 

wyżej wspomnianego planu zostały zaprezentowane w ostatnim rozdziale. 
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aktywizujące	uczniów	do	twórczego	poszukiwania	i	opracowania	pomysłów	na	własną	
działalność	podczas	lekcji	przedsiębiorczości”	
napisanej	przez	Ewę	Górską,	nr	albumu	93479	
pod	kierunkiem	dr	Joanny	Żukowskiej	
 
 
Świadoma odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa 

została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób 

niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

Oświadczam również, że przedstawiona praca dyplomowa nie była wcześniej 

przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej 

uczelni. 

 

 

……………………………………                                                              

………………………………………………… 

 Data        Podpis autora pracy 



	 54	

 
 

 

 


