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Czym jest Projekt “Street
Culture for Regions”?
Kultura uliczna to szybko rozwijający się obszar działalności
gospodarczej, obejmujący sztukę miejską i przemysły
kreatywne (np. kulturę popularną, modę, żywność, turystykę
i inne). Wszystkie wymienione dziedziny oferują możliwości
dla innowacyjnych, przedsiębiorczych start-upów. Jednak ze
względu na swoje nieformalne korzenie i niekiedy negatywne
konotacje, kultura uliczna nie była uważane za pole do
rozwoju przedsiębiorczości. Projekt Street Culture for
Regions (SCR) zmieni tę sytuację poprzez dostarczenie
wskazówek i narzędzi edukatorom w zakresie
przedsiębiorczości. Naszym celem jest jak najlepsze
wykorzystanie możliwości kultury ulicznej dla rozwoju
umiejętności przedsiębiorczych oraz integracji gospodarczej
i społecznej w naszych miastach i regionach.

Cele i Grupy
Docelowe Projektu
a) Podniesienie motywacji i wiedzy ponad 200 LIDERÓW
VET I PRZEDSIĘBIORCÓW, zaoferowanie możliwości
przedsiębiorczości w zakresie kultury ulicznej i praca
międzysektorowa w celu zapewnienia wsparcia. Jest to
odpowiedź na potrzeby interesariuszy, którzy oczekują
edukacji i szkoleń zawodowych. Rozwój gospodarczy,
pobudzenie innowacyjności w zakresie przedsiębiorczości,

inkluzja społeczna, rewitalizacja miast w kontekście
rosnącego zróżnicowania kulturowego wymagają
wskazówek, jak wykorzystać kulturę uliczną
w sektorze publicznym i prywatnym do tych celów.
b)

Przygotowanie ponad 400 EDUKATORÓW
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO do wprowadzenia
w swoich organizacjach skutecznych szkoleń z zakresu
przedsiębiorczości w kulturze ulicy. Nauczyciele i liderzy
kształcenia i szkolenia zawodowego chcą osiągnąć lepsze
wyniki w pracy z grupami trudnodostępnymi, ale nie
można tego osiągnąć za pomocą tradycyjnych, ogólnych
kursów zakładania działalności gospodarczej. Potrzebują
oni odpowiedniej, aktualnej wiedzy, skutecznych narzędzi
cyfrowych i angażujących metod pedagogicznych, które
budują umiejętności przedsiębiorcze odpowiednie dla
współczesnych środowisk miejskich.

c)

Rozwijanie umiejętności biznesowych u ponad 250
NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, którzy nie mieli
styczności z szkoleniem zawodowym, należą do kategorii
NEET, lub są migrantami. Jako przedsięwzięcia o niskim
kapitale, wymagające tożsamości kulturowej i marketingu
cyfrowego, biznesy w kulturze ulicznej są dla tych grup
idealnym rozwiązaniem. Potrzebne jest elastyczne
szkolenie dostosowane do potrzeb, które zbuduje ich
pewność siebie i umiejętności, aby mogli rozwijać się jako
przedsiębiorcy.
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Jak najlepiej przedstawić
materiały
Najlepsze są wizualizacje i interakcje międzyludzkie. Choć trudno
jest konkurować z metodami nauczania opartymi na kontaktach
z innymi, zasoby zawierające obrazy i filmy stanowią drugą
najlepszą metodę nauki. Prowadzenie kursu za pomocą
interaktywnych zasobów multimedialnych, takich jak zdjęcia,
grafiki i filmy, pomaga w budowaniu zaangażowania, utrzymuje
zainteresowanie uczestników i zwiększa szybkość uczenia się.
Jeśli więc nie boisz się tej metody, możesz użyć naszych slajdów,
wykorzystać obrazy, filmy, hiperłącza i wiele innych rzeczy.
Możesz zaproponować uczniom arkusze i ćwiczenia.

W modułach można znaleźć scenariusze i przykłady, które
pomogą instruktorowi odtworzyć rzeczywiste środowisko
i przedstawić przykłady wzięte z życia. Prowadzący szkolenie
powinien zachęcić uczniów do testowania nowo nabytych
umiejętności w odgrywanych sytuacjach. Można zainicjować
dyskusję, a następnie przedstawić serię pytań otwartych lub
pytań wielokrotnego wyboru. Pomoże to ustalić, jak uczestnicy
zachowają się w konkretnej sytuacji.
W tym kursie, dpodanie materiałów do pobrania jest świetnym
sposobem na przekazanie wiedzy i pokazanie wartości całego
modułu. Możesz udostępnić swoim uczniom wiele rodzajów
plików: ebooków, arkuszy, zeszytów, przewodników,
podcastów, kursów uzupełniających, szablonów, filmów, grafik
i wszystkiego, co jest związane
z danym zagadnieniem.
Przekazywanie wiedzy za pomocą materiałów do pobrania jest
wygodne, oszczędza czas, jest opłacalne (setki uczniów mogą
korzystać z tego samego materiału), pozwala na naukę w
dowolnym momencie.

O Przewodniku
Na IO3 składa się plan nauczania i Otwarte Zasoby
Edukacyjne (OER), które dają edukatorom strukturę,
wskazówki i zasoby do wdrożenia programu
Przedsiębiorczości w Kulturze Ulicznej w swoich
organizacjach.
Ten przewodnik jest dla:
1. edukatorów działających w centrach
przedsiębiorczości, organizacjach rozwoju biznesu i
inkubatorach.

2. organizacji społecznych prowadzących nieformalne
kształcenie i szkolenie zawodowe/VET.

Cel tego przewodnika
1. Zwiększenie wiedzy edukatorów na temat elastycznych,
współczesnych modeli biznesowych, które umożliwiają
udane przedsięwzięcia związane z kulturą uliczną, często
prowadzone przez osoby w gorszej sytuacji życiowej.
2. Zapewnienie edukatorom wysokiej jakości materiałów
zarówno do nauczania jak i oceny, aby ułatwić szybką
integrację modelu/zasobów w ich programach
szkoleniowych.
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Przewodnik trenera to praktyczny zestaw wskazówek i porad dla
edukatorów, które pomogą im zrozumieć, jak korzystać z OER,
jak ważne jest elastyczne podchejście do potrzeb i zainteresowań
uczestników oraz jak zintegrować szkolenia z aplikacją. (IO4).
Poniżej przedstawiamy:

Przegląd Modułów
IO3
1. WPROWADZENIE

Na każdy moduł przypada:
40
1/3 z tych slajdów
to...

5 zintegrowanych

5 zintegrowanych

slajdów
PowerPoint
Teoria
zasobów
multimedialnych
(pdf, linki, filmy, itd.)

aktywności do
nauczania
i ćwiczeń
Studium Przypadku

2

Formy oceny
modułu

Zadbanie
o inkluzyjność
treningu...
Kluczowe jest zapewnienie, aby styl i ton
szkolenia były odpowiednie dla osób
z niższym poziomem wykształcenia lub
innymi barierami edukacyjnym.

Istnieją dowody na to, że
szkolenie może być ważnym
etapem w procesie integracji
ze społeczeństwem
i rynkiem pracy.

ALE...
Nie każdemu
odpowiada
środowisko
nauczania. Wiele
osób może porzucić
edukację, jeśli
metodologia
nauczania nie bierze
pod uwagę ich
specjalnych potrzeb..

Jeśli trening nie wspiera
realnych szans rozwoju,
spowoduje to
marginalizację osób
uczących się

Przejście na rynek
pracy może być
również trudne
w przypadku, gdy
podmioty rynku
pracy utrwalają
dyskryminację.

Użytkownicy
zawsze mają
rację

Edukatorzy muszą zbadać
i zapoznać się z profilem
każdego z użytkowników.
Uczestnicy reprezentują
odmienne poziomy wiedzy
z różnych dziedzin. Mają
też różne potrzeby
i oczekiwania.

SOLUTIONS

W tym wypadku
“użytkownikiem” materiałów
jest uczeń.
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Należy ocenić, kto jest wykluczony
i z jakich powodów.
Uczący się z
niepełnosprawnościami
Określenie umiejętności
Edukatorzy mogą mieć
nieobiektywne
wyobrażenia, jeśli
chodzi o wybór
kształcenia do zawodu
przez
niepełnosprawnych
uczestników szkoleń,
a także jakie prace są
w stanie wykonywać.
Może to prowadzić do
segregacji osób
i niższego poziomu
merytorycznego
szkoleń dla nich, przez
co nie spełniają potrzeb
rynku pracy w zakresie
umiejętności.

Można wymienić wiele barier
w dostępie do edukacji:
Na przykład:
Przynależność do grupy osób
systematycznie
dyskryminowanych lub
marginalizowanych
w społeczeństwie
Bycie migrantem bez
znajomości języka i umiejętności
wymaganych na rynku pracy
Niski poziom wykształcenia,
itd.
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Osoby Opuszczające
System Edukacji
Jak, gdzie i kiedy może dojść do
wykluczenia:

etap
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Dostępność
i wybór
programu

PRZYKŁADY:
- Czas podróży
- Ograniczenia
w przemieszczaniu się
- Koszty pośrednie
- Znajomość języka jako
minimalny wymóg

etap
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Obecność,
materiały do
nauki i
metodologia

PRZYKŁADY:
- Niegościnne otoczenie
- Problemy z komunikacją
- Zbyt wymagające rozkłady
zajęć i krótki czas na
ukończenie projektów
- Niewłaściwe kryteria
oceny

etap
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Przejście do
rynku pracy
i zatrudnienie

PRZYKŁADY
- Brak środków i umiejętności
znajdowania zatrudnienia
- Problem w komunikacji
z decydentami
- Brak środków w startup’ach
i wolnym zawodzie
- Złe stosunki z rodziną
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Jak prowadzić
skuteczny followup, który jest
kontynuacją
szkolenia...
Czynnik
sukcesu
Rynek pracy jest
zintegrowany
z instytucją
szkoleniową,
poprzez
partnerstwo lub
doradztwo
zawodowe.

Czynnik sukcesu
Identyfikowanie
miejsc pracy
z integracją na
obecnym rynku,
w celu
zapewnienia
bezpiecznego
miejsca na start
dla uczestników
szkolenia
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Ćwiczenia Przed
ewaluacją/Ćwiczenia Po
ewaluacji Dokumenty
pomocnicze
W tej części znajdziesz dwa
przykładowe dokumenty ewaluacyjne,
które można dostosować do swojego
szkolenia. Jeden dokument przed
ewaluacją i jeden po ewaluacji.
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Kwestionariusz Przed Ewaluacją Modułu
1. Jeśli jest to możliwe, proszę spróbować ocenić swoją wiedzę

na temat tworzenia przedsięwzięcia w kulturze ulicznej, ,
zakreślając ocenę (najniższa 1 - 10 najwyższa)
(Zaznacz cyfrę, która odpowiada twojej wiedzy)

2. Jeśli jest to możliwe, proszę spróbować ocenić swoją

wiedzę na temat pozyskiwania funduszy na działalność
gospodarczą, zakreślając ocenę (najniższa 1 - 10 najwyższa)
(Zaznacz cyfrę, która odpowiada twojej wiedzy)

3. Jeśli jest to możliwe, proszę spróbować ocenić swoją wiedzę

na temat zarządzania ryzykiem, zakreślając ocenę od 1 do 10
(najniższa 1 - 10 najwyższa)

Kwestionariusz Po Ewaluacji Modułu
1. Po zakończeniu tego modułu proszę ocenić swój poziom wiedzy
odnośnie omawianego tematu każdego z modułów, zakreślając
ocenę od 1 do 10 (najniższa 1 - 10 najwyższa)
2. 1

2

3

4

5

6

7

8

9
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3. Czy możesz wymienić najważniejsze rzeczy jakich się
nauczyłeś? Po jednej z każdego modułu.
#1
#2
#3

https://www.street-culture.eu
www.facebook.com/streetcultureforregions
@streetcultureforregions
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