najlepsze praktyki biznesowe
ekspertów do wykorzystania
na zajęciach z uczniami
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Przed Tobą kilka stron konkretnej wiedzy biznesowej przekazanych prosto od praktyków dla
nauczycieli. Możesz wykorzystać je jako uzupełnienie lekcji, które prowadzisz lub jako
inspiracje na całkowicie nowe lekcje.

Całość jest podzielona na 8 zagadnień, zgodnie z webinariami, które zrealizowaliśmy.
W każdej sekcji znajdziesz: kartę pracy dla uczniów, 15 minutowe nagranie, które wprowadzi
ich w temat pracy oraz link do całego nagrania webinarium. Przygotowane karty są już
gotowe do druku. Zwróć uwagę, że niektóre z nich zawierają też komplet
odpowiedzi na osobnych stronach.

Skąd pomysł na projekt? Wiemy jak dynamicznie zmienia się rynek i jak ważne jest to, by być
na bieżąco z trendami. Nie zawsze jest to proste, dlatego chcieliśmy trochę pomóc
nauczycielom w tym procesie. Po zobaczeniu opinii uczestników 3. edycji projektu jesteśmy
przekonani, że po raz kolejny dostarczyliśmy ogromną wartość!

To najlepszy cykl szkoleniowy, w jakim mam okazje
uczestniczyć. Nie wyobrażam sobie, że nie będzie
kontynuacji :)

My też sobie tego nie wyobrażamy, dlatego już teraz zapraszamy do poznania projektu bliżej
i zapisu na listę oczekujących kolejnej edycji. Wystarczy przejść nas stronę
fundacja.revas.pl/akademia.

Do zobaczenia!
Zespół Fundacji Przedsiębiorczości Revas

SPIS TREŚCI
Kliknij w interesujący Cię temat, by przejść do sekcji

LinkedIn dla ucznia,
czyli jak znaleźć pierwszy staż

Grzegorz Miecznikowski
Ekspert LinkedIn, szkoleniowiec, bloger, specjalista od komunikacji, optymalizacji
sprzedaży i rozwoju biznesu. Mentor biznesowy.
W 2015 i 2020 roku został uznany za jedną z najbardziej inspirujących
osób w polskiej branży interaktywnej.

Tego dowiedzą się uczniowie :
Kto korzysta z LinkedIn w Polsce?
Jak licealista może wykorzystać LinkedIn?
Czy LinkedIn ułatwia uczniowi rozpoczęcie kariery zawodowej?

WIDEO
DLA UCZNIA

Aby odtworzyć wideo, kliknij w grafikę. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/z1_ap3

Zobacz cały webinar

Aby odtworzyć wideo, kliknij przycisk. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/w1_ap3

KARTA PRACY
DLA UCZNIA

Jak przygotować uczniów
do negocjacji

Artur Sójka
Mówca, trener, autor książki oraz praktyk z zakresu networkingu
i sprzedaży przez rekomendacje. Prowadzi Biznes Klub Polska, organizację
rekomendacji biznesowych, która pomaga przedsiębiorcom więcej sprzedawać
i rozwijać swoje firmy.

Tego dowiedzą się uczniowie :
Co to jest sprzedaż i dlaczego jest podstawą funkcjonowania cywilizacji?
Negocjacje jako jeden z elementów sprzedaży
Różne strategie negocjacyjne i ich skutki

WIDEO
DLA UCZNIA

Aby odtworzyć wideo, kliknij w grafikę. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/z2_ap3

Zobacz cały webinar

Aby odtworzyć wideo, kliknij przycisk. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/w2_ap3

KARTA PRACY
DLA UCZNIA

Ćwiczenie: Praktyczna nauka negocjacji
Potrzebne materiały:
Karty (format np. ¼ A4) określające kilka podstawowych zagadnień potrzebnych do przeprowadzenia gier negocjacyjnych. Będą to dwa
rodzaje kart (mogą być oznaczone kolorystycznie): karta kupującego oraz karta sprzedającego.

Zagadnienia, które powinny znaleźć się na karcie kupującego:
Dostępny budżet
Cele „twarde” (które muszą zostać spełnione)
Cele „miękkie” (mile widziane, ale nie konieczne)
BATNA
Zagadnienia, które powinny znaleźć się na karcie sprzedającego:
Akceptowalny przedział ceny produktu
Cele „twarde” (czego klient nie może dostać od sprzedającego w tej cenie)
Cele „miękkie” (co można w drodze negocjacji klientowi zaoferować)
BATNA
Na kolejnej stronie zostały przedstawione przykładowe karty. Ważne! Uczniowie nie mogą wiedzieć jakie warunki znajdują się na kartach
strony przeciwnej.
Przebieg gry:
Gra trwa 15 minut. Uczniowie dzieleni są na dwuosobowe grupy. Jeśli występuje nieparzysta liczba uczniów, jedna grupa może mieć
dwoje kupujących (korzystających wspólnie z tej samej karty
i wspólnie kupujących) i jednego sprzedającego.
Zadanie dla uczniów: korzystając z określonych na kartach kryteriów wynegocjować najlepsze możliwe porozumienie.
Kryteria zwycięstwa: wygrywa każdy, kto po 15 minutach będzie miał wynegocjowane porozumienie spełniające kryteria (cena +
wszystkie cele „twarde”) zarówno kupującego jak i sprzedającego (ZOPA). Przegrywają wszyscy, którzy nie dojdą do porozumienia
spełniającego powyższe kryteria.
Po grze warto omówić z uczniami przebieg negocjacji.
Pytania pomocnicze:
1) Co było łatwe?
2) Co było przyjemne?
3) Co sprawiało kłopot?
4) Które elementy nie były przyjemne?
5) Jakie emocje wzbudziły w Tobie negocjacje?
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KARTA PRACY
DLA UCZNIA

Co uczniowie powinni wiedzieć
o emeryturze?

Joanna Łopuszyńska
Z branżą finansową związana od ponad 12 lat co pozwala na dużą elastyczność
i znajomość różnych rozwiązań w tym obszarze. Edukator planowania finansów
osobistych współpracujący z firmą Fin4You. Agent ubezpieczeniowy oraz trener
oddziałowy w firmie Prudential.

Tego dowiedzą się uczniowie :
3 filary - na co mamy wpływ i czy wszystko w naszych rękach?
Siła pieniądza w czasie - mniejsza składka, a większe możliwości
Jakie wydatki dotyczą nas w wieku emerytalnym?

WIDEO
DLA UCZNIA

Aby odtworzyć wideo, kliknij w grafikę. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/z3_ap3

Zobacz cały webinar

Aby odtworzyć wideo, kliknij przycisk. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/w3_ap3

KARTA PRACY
DLA UCZNIA

Ćwiczenie: Moja emerytura
Potrzebne materiały:
Kartka A4 + długopis (ołówek) / opcjonalnie załączona grafika
Przebieg ćwiczenia:
Ćwiczenie trwa 20 minut.
Uczniowie na kartce A4 bądź przekazanej grafice na środku dopisują własne imię.
1. Dookoła postaci / własnego imienia wypisują wydatki jakie mogą pojawić się w ich życiu gdy będą na emeryturze – trzeba
uruchomić w tym wyobraźnię albo odnieść się do sytuacji np. ich dziadków. (czas ok 5 minut)
Po tym czasie prosimy o zweryfikowanie ich kosztów o poniższe pozycje:
• Niech zwrócą uwagę, że część kosztów, które dotyczą osób w wieku średnim się zakończy np. kredyty. Mogą pojawić się
jednak inne, związane np. ze słabszym zdrowiem czy kondycją fizyczną (leki, rehabilitacja, kosmetyczka).
• Dodatkowo proszę nie zapominać o przyjemnych aspektach np. „wycieczka życia”, kawa
z przyjaciółką w kawiarni, rozpieszczanie wnuków.
2. W kolejnym etapie do podanych pozycji dopisujemy kwoty miesięcznych wydatków jakie będziemy na nie przeznaczać.
3. Dodajemy wszystkie kwoty z poszczególnych pozycji i uzyskujemy całkowity miesięczny koszt utrzymania na emeryturze.

Po ćwiczeniu:
1. Przedyskutujcie jaka kwota całkowitych wydatków pojawiła się u każdego z uczniów.
2. Czy to w odczuciu uczniów dużo czy mało?
3. Zwróćcie uwagę na różnice:
• inne potrzeby
• inny styl życia
• zapomniane pozycje wydatków po pierwszej części pkt 1
4. Przedyskutujcie czy warto już dziś pomyśleć w jaki sposób zacząć budować swoje finansowe zabezpieczenie na
przyszłość?

KARTA PRACY
DLA UCZNIA

Naucz uczniów autoprezentacji!

Ewa Brok
Certyfikowany trener, mentor i mówca Brian Tracy International z zakresu savoirvivre i etykiety biznesowej. Autorka interaktywnej książki „Kulturalnie w social
media” oraz laureatka konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii Lider
wśród trenerów etykiety biznesowej.

Tego dowiedzą się uczniowie :
Autoprezentacja,
Wystąpienia publiczne,
Wpadki i niezręczne sytuacje,

WIDEO
DLA UCZNIA

Aby odtworzyć wideo, kliknij w grafikę. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/z4_ap3

Zobacz cały webinar

Aby odtworzyć wideo, kliknij przycisk. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/w4_ap3

KARTA PRACY
DLA UCZNIA

Ćwiczenie: Wystąpienia publiczne i autoprezentacja.
Zadanie 1. Odpowiedz na pytania:
1. Czy przytaczane przez mówcę historie podczas stosowania metody storyteling
muszą być prawdziwe?
2. Czym różnią się pytania sondujące od pytań dyskusyjnych?
3. Jak najlepiej zakończyć swoje wystąpienie?
4. Na podstawie czego powinniśmy oceniać nasze wystąpienie publiczne?
5. Co jest najważniejsze w efekcie pierwszego wrażenia i na co warto zwrócić uwagę?
6. Jakie słowa, zwroty warto usunąć ze swojego słownika, ponieważ są oklepane i brzmią mało profesjonalnie, do tego nic nie
wnoszą, podaj przynajmniej 5 przykładów.
Zadnie 2.
Przygotuj krótkie około 2 minutowe wystąpienie, PODCZAS KTÓREGO OPOWIESZ O SWOIM STYLU UBIERANIA SIĘ, CO
DECYDUJE O TYM, ŻE WYBIERASZ TAKIE, A NIE INNE UBRANIA, CZYM SIĘ KIERUJESZ W SWOICH WYBORACH
ZAKUPOWYCH. Zastosuj do tego jedną z omówionych w prezentacji metod, storyteling lub „zadaj pytanie”.
Zadanie 3.
Poprawa dykcji, trening z korkiem. Włóż korek między zęby. Czytaj na głos zaproponowane
w ćwiczeniu łamańce językowe (możesz sobie losować numery). Mówcie w miarę głośno
i wyraźnie nie przejmujcie się, że brzmicie jak Toudi z gumisów. Liczy się to, aby minęło przynajmniej 15 sekund. Wyjmij korek
i sprawdź, o ile łatwiej wypowiada się kolejne słowa. Możecie wszystko nagrać.

KARTA PRACY
DLA UCZNIA

Łamańce językowe:
1. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę, kręcąc mordą. Czarnym rogiem groźnie rusza. W Romku aż truchleje dusza.
2. Szczyt szaleństwa to szamotać się na szczudłach w szuwarach. Szarik szczeka szczególnie na szulerów, szubrawców i
szarlatanów.
3. Czy rak trzyma szczypcami strzęp szczawiu, czy trzy części trzciny? Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy druga gwiżdże,
a trzecia łzy trze?
4. Trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi, z trzmiela śmieją się sąsiedzi. Szczygły szczebiocą
w szczelinie na szczycie szałasu.
5. Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz Pietrze pieprzem wieprza. A co na to wyrewolwerowany
rewolwerowiec?
6. Warszawa w żwawej wrzawie, w Wawrze wrze o Warszawie. Deszcz pluszcze
w bluszczach puszczy, w bluszczach puszczy pluszcze deszcz.
7. Czy trzech Czechów czy trzy Czeszki, czy trzy, czy trzech, czy Czeszka, czy Czech. Kup psu dropsa, jeśli masz psa, bo psy
mopsy lubią dropsy.
8. Szedł Mojżesz przez morze, jak żniwiarz przez zboże, a za nim przez morze trzy cytrzystki szły. Paluszki cytrzystek nie
mogą być duże, gdyż w strunach cytry uwięzłyby.
9. Cesarz czesze cesarzową, a cesarzowa czesze cesarza. Chodzi, przychodzi, a gdy ona zachodzi, to on odchodzi, bo nie o to
chodzi.
10. Promienie słońca przeniknęły jaskółeczek mokre piórka, ożyły, pierzchły i znikły, jak spłoszonych wróbli chmurka.
11. W wysuszonych, sczerniałych, trzcinowych szuwarach sześcionogi szczwany trzmiel bezczelnie szeleścił w szczawiu,
trzymając w szczękach strzęp szczypiorku i często trzepocząc skrzydłami.
12. Wiesz, że tam, gdzie Bangladesz jest, jest też i deszcz? Suchą szosą szła szczypawka susząc sobie szczypce.
13. Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce. Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju, ptak na pniak, ptak pod pniak.
14. Pewien żarłok nienażarty raz wygłodniał nie na żarty. Pchła pchłę pchła i ta pchła była zła, że ta pchła ją pchła.
15. Nagła mgła opadła – opadła nagła mgła. Na oleju lojalna Jola usmażyła schab dla Karola.
16. Poprztykały się trzy skrzaty: pstry, kosmaty i garbaty. Chrabąszczowa śje zganiła,
a dżdżownica pogodziła. Potem Placek Placka huknął plackiem.
17. Popłakuje Paula w auli, że koala łka w Australii. Od rzemyczka do koziczka, od koziczka do koniczka, a na końcu
szubieniczka.
18. W krzakach rzekł do trznadla trznadel: - Możesz mi pożyczyć szpadel? Muszę nim przetrzebić chaszcze, bo w nich straszą
straszne paszcze. – Niepotrzebny, trznadlu, szpadel! Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, z krzykiem pierzchnie każda
paszcza.
19. Zamień kamień w krzemień, przemień krzemień w kamień. Wyrewolwerowany rewolwerowiec szablistą polszczyzną tnie,
świszcze i chrzęści.
20. Przez przemyską pszenicę przeszła przemycona przez przaśną przełącz przeorysza przedniego zakonu.

Ubezpieczenia na
lekcji przedsiębiorczości

Krzysztof Rokoszak
Krzysztof Rokoszak - od 2006 roku związany jest z rynkiem finansowym
w Polsce. Absolwent administracji oraz prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim
oraz Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. Certyfikowany Doradca
Finansowy i Ekspert ds. Planowania Spadkowego. etykiety biznesowej.

Tego dowiedzą się uczniowie :
Dlaczego Polacy się nie ubezpieczają?
Po co się ubezpieczać?
Dlaczego cena ubezpieczenia nie zawsze ma znaczenie?

WIDEO
DLA UCZNIA

Aby odtworzyć wideo, kliknij w grafikę. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/z5_ap3

Zobacz cały webinar

Aby odtworzyć wideo, kliknij przycisk. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/w5_ap3

KARTA PRACY
DLA UCZNIA

Ćwiczenie: Obliczanie wysokości świadczenia w posiadanym ubezpieczeniu
Potrzebne materiały: Karta A4 + długopis + wydruk opisu sytuacji oraz załączonej tabeli
Przebieg ćwiczenia:
Uczniowie dostają informację z opisem sytuacji, jaka zaistniała u hipotetycznego, ubezpieczonego Klienta - Pana Piotra. Ich
zadaniem jest wyliczenie wysokości odszkodowania, jakie otrzyma Pan Piotr z zakupionej przez siebie polisy
ubezpieczeniowej.
Opis sytuacji:
Pan Piotr dwa lata temu zakupił polisę ubezpieczeniową, której zadaniem była wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w
sytuacji, w której ulegnie wypadkowi albo trafi do szpitala. Przez ostatnie dwa lata, na szczęście, nie musiał z niej korzystać,
aż do owego pechowego dnia, w którym postanowił wybrać się do pracy rowerem.
Pokonywał tą trasę już nie raz, tym razem było nawet łatwiej, bo poruszał się nowo otworzoną ścieżką rowerową. Przecinając
po raz kolejny jedną z poprzecznych dróg, nie zauważył jednak kierowcy samochodu, który miał zamiar skręcić w prawo, tym
samym przecinając jego tor jazdy. Oboje zareagowali dopiero w ostatnim momencie i przed wpadnięciem na maskę
samochodu uchronił Pana Piotra gwałtowny skręt kół w prawo. Do zderzenia na szczęście nie doszło, ale Pan Piotr tracąc
równowagę i upadając, uderzył prawą ręką o znak drogowy.
Konieczna była natychmiastowa wizyta na SOR. Po przeprowadzeniu badań i konsultacji
z ortopedą okazało się, że doszło do złamania obojczyka z niewielkim ograniczeniem ruchomości. Pan Piotr spędził w szpitalu
kilka dni, a całość leczenia musiała skończyć się operacją obojczyka. Jakby tego jeszcze było mało, na koniec wdały się w cały
proces leczenia powikłania w postaci przewlekłego zapalenia kości.
Po zakończeniu leczenia, przypomniał sobie o swoim ubezpieczeniu i zauważył w nim dwie opcje:
• świadczenie wypadkowe NNW, czyli odszkodowanie za wypadek, gdzie 100% świadczenia to kwota 100.000 zł
• świadczenie szpitalne na Poziomie III, bo płacił za nie najwyższą możliwą składkę
Jakie odszkodowanie za wypadek dostanie łącznie Pan Piotr?

ŚWIADCZENIE SZPITALNE

KARTA PRACY
DLA UCZNIA

Rozwiązanie:
Prawidłowe wyliczenia świadczenia, to wypłata za dwie pozycje z świadczenia wypadkowego:
• poz. 264 - Złamanie obojczyka wygojone z niewielkim zaburzeniem ruchomości —> wysokość odszkodowania, to 5%
z 100.000 zł, czyli 5.000 zł
• poz. 270 - Powikłania po urazie obojczyka: przewlekłe zapalenie kości —> wysokość odszkodowania, to 5% ze 100.000 zł,
czyli 5.000 zł
oraz jedna pozycja z świadczenia szpitalnego:
• poz. 225 - Złamanie kości obręczy górnej (obojczyk, łopatka) leczone operacyjnie - Poziom III —> wysokość odszkodowania
w Poziomie III, to 4.000 zł
Łączna wysokość świadczenia dla Pana Piotra, to kwota 14.000 zł

Przygotuj uczniów do
prowadzenia etycznego biznesu

Dr Marek Wojciechowski
Psycholog biznesu. Od blisko 20 lat jako niezależny ekspert prowadzi szkolenia,
sesje kompetencyjne oraz projekty konsultingowe realizowane według autorskich
metod wywodzących się wprost z behawioralnego nurtu psychologii relacji.

Tego dowiedzą się uczniowie :
Czym tak naprawdę jest etyka?
Jak efektywnie nauczać etyki w biznesie?
Czy warto być etycznym w biznesie?

WIDEO
DLA UCZNIA

Aby odtworzyć wideo, kliknij w grafikę. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/z6_ap3

Zobacz cały webinar

Aby odtworzyć wideo, kliknij przycisk. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/w6_ap3
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Ćwiczenie: Przygotuj uczniów do prowadzenia etycznego biznesu.
Z czym kojarzy się nam pojęcie etyki? Z jakimi postawami, zachowaniami, wartościami?
1.
2.
3.

Podaj przykłady ewolucji znanych Ci norm i zasad etycznych:
1.
2.
3.

Jakie inne zyski może i powinien przynosić biznes?
1.
2.
3.

Etyka biznesu w praktyce - co sprzyja etyce w biznesie?
1.
2.
3.
Etyka biznesu w praktyce - co przeszkadza etyce w biznesie?
1.
2.
3.
Jak rozwiązywać dylematy etyczne (w biznesie, ale i w życiu)?
Blanchard i V. Peale w swojej słynnej książce pt. „Etyka Biznesu” szarą strefą mentalna określają dylemat etyczny, w którym nie wiemy, co
mamy zrobić w danej sytuacji. Każdy z nas doświadcza takich dylematów, jeżeli chce świadomie dokonać wyboru. Żeby dokonać dobrego
wyboru warto sobie zadać trzy pytania, które ułatwią rozwiązanie dylematu etycznego.
PYTANIE nr 1
Czy to co robimy jest zgodne z prawem i zasadami organizacji?

PYTANIE nr 2
Czy zachowana jest równowaga?

PYTANIE nr 3
Czy będę dumny z tego co zrobiłem i jak się będę z tym czuł?

Dzięki tym trzem pytaniom - łatwiej jest rozstrzygać swoje dylematy etyczne, zarówno zawodowe, jak i osobiste.
Warto jednak pamiętać, że nie istnieje dobry sposób robienia złych rzeczy! Zapewne dlatego sporo osób ulega złudzeniu, że wybielając swoje
postępowanie, powołując się na postępowanie innych osób, które źle postępują, możemy być usprawiedliwieni za nasze złe wybory. Tak w
życiu, jak i w biznesie: nie ma mniejszego zła. Zło jest złem.
Podaj przykłady dylematów etycznych:
1.
2.
3.
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Przykłady rozwiązań:
Z czym kojarzy się nam pojęcie etyki? Z jakimi postawami, zachowaniami, wartościami?
słowność, rzetelność,
empatia,
tolerancja
Podaj przykłady ewolucji znanych Ci norm i zasad etycznych.
kara śmierci,
eutanazja,
testy (leków, kosmetyków) na zwierzętach
Jakie inne zyski może i powinien przynosić biznes?
wartości tzw. CSR (Społecznej odpowiedzialności biznesu) - pozytywny wpływ na środowisko naturalne, na wartości
społeczne, na szeroko rozumiane zdrowie pracowników,
prestiż i wzrost pozycji społecznej
dobrostan emocjonalny
Co sprzyja etyce w biznesie?
empatia (Decentracja),
efektywna komunikacja,
wrażliwość społeczna
Co przeszkadza etyce w biznesie?
egocentryzm
zła komunikacja
wszelkie - izmy, fobie
Przykłady dylematów etycznych:
Znajomy dostał wcześniej test z matematyki i mówi, że możesz na niego spojrzeć. Zmagasz się z matematyką i wiesz, że
pomogłoby ci to, gdybyś znał pytania z wyprzedzeniem.
Idziesz do kina z przyjaciółmi, a bilety są za pół ceny dla dzieci poniżej 12 roku życia. Masz 13 lat, ale łatwo możesz
uchodzić za młodszego.
Spotykasz się ze znajomym, który nie jest zbyt popularny. Natrafiasz na innych znajomych, którzy zapraszają cię do
spędzenia z nimi czasu, ale nie chcą, aby twój przyjaciel przyszedł .

Wprowadź uczniów
w temat kryptowalut

Marcin Bochenek
Właściciel NFT Flip For Flap oraz firmy finansowej Nowleasing. Wczesny inwestor
rynku kryptowalut oraz NFT, współprowadzący program „Live
z KryptoEkipą!”.

Tego dowiedzą się uczniowie :
Czym są kryptowaluty?
Czy warto w nie inwestować?
Czy kryptowalutami interesują się tylko duzi gracze?

WIDEO
DLA UCZNIA

Aby odtworzyć wideo, kliknij w grafikę. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/z7_ap3

Zobacz cały webinar

Aby odtworzyć wideo, kliknij przycisk. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/w7_ap3
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Ćwiczenie: Wprowadź uczniów w temat kryptowalut

Do wykonania ćwiczenia, konieczne jest pobranie darmowej aplikacji „Metamask”. Zrobicie to za pomocą Sklepu
Google Play lub App Store.
Następnie, stwórzcie konto i postępujcie zgodnie z instrukcjami przekazywanymi w aplikacji. Dodatkowo, możecie skorzystać
z nagranej instrukcji poruszania się po aplikacji, dostępnej pod linkiem: https://bit.ly/ap_kryptowaluty

1.W tym miejscu znajduję się Wasz publiczny
adres portfela, na który można wysyłać
kryptowaluty lub NFT.

2. Tutaj jest pokazane wasze saldo - czyli ile
w tym momencie posiadacie danej
kryptowaluty na swoim portfelu.

Klikając w miejsce „główna sieć Ethereum”
możecie rozsunąć wszystkie możliwe sieci które
obsługuje wasz portfel. I tak np. jak Ethereum
będziemy przesyłać na sieć Ethereum to np. BNB
Lub BUSD przesyłać możemy na Smart Chain.

Klikając „NFTs” możecie zobaczyć
całą swoją kolekcje NFT.
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W miejscu „View Account on Etherscan” przechodzimy do miejsca
w którym możemy widzieć wszystkie transakcje na waszym portfelu.

Etherscan tutaj możecie sprawdzić każdą oraz każdego transakcję. Czy się odbyła czy nie. Kto komu co oraz ile przesłał.
Poniżej kilka przykładowych transakcji z mojego portfela.

Pokaż uczniom jak stworzyć
komunikację marki

Karolina Kociołek
Praktyk z zakresu digital marketingu i entuzjastka nowych technologii.
Specjalizuje się w social media marketingu, digital marketingu i strategii digital.
Jest certyfikowaną trenerką Digital Marketing Institute. Współpracowała
z markami takimi jak m.in.: Jack Wolfskin i PZU.

Tego dowiedzą się uczniowie :
Kim jest persona marketingowa?
Skąd czerpać wiedzę o potencjalnych klientach?
Jak określać tematy i taktyki komunikacji na podstawie opracowanych
person?

WIDEO
DLA UCZNIA

Aby odtworzyć wideo, kliknij w grafikę. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/z8_ap3

Zobacz cały webinar

Aby odtworzyć wideo, kliknij przycisk. Nie działa? Użyj linku: https://bit.ly/w8_ap3
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Ćwiczenie: Pokaż uczniom jak stworzyć komunikację marki.

Zadanie:
Podstawą dobrze zaprojektowanej komunikacji marki, jest znajomość grupy docelowej. Zachęć uczniów do tego, żeby
wskazali możliwych klientów wybranej przez siebie firmy,
a następnie uzupełnili Mapę Empatii w celu lepszego rozpoznania potrzeb grupy docelowej.
praca w grupach, uzupełnianie Mapy Empatii, prezentacja zadania
Przed zajęciami:
Wydrukuj szablony Mapy Empatii (jeśli zajęcia odbywają się stacjonarnie) lub udostępnij uczniom szablon (jeśli zajęcia
obywają się online).
Przebieg zadania:
1. Uczniowie zapoznają się z informacjami, które dotyczą person w marketingu (dlaczego określenie grupy docelowej ma
znacznie, skąd można czerpać wiedzę
o klientach, jakie są podstawowe elementy, które powinny określać personę).
2. Uczniowie poznają narzędzie jakim jest Mapa Empatii (szablon do wydrukowania
w załączniku).
3. Uczniowie zostają podzieleni na 3-5 osobowe grupy. Każda grupa wybiera firmę
i zastanawia się nad tym, kto może być jej grupą docelową. W przypadku większości firm, możemy zazwyczaj wskazać kilka
różnych grup odbiorców (najczęściej najważniejsze 3-4). Po wskazaniu możliwych grup docelowych, uczniowie wybierają
jedną, którą wezmą na tapet podczas uzupełniania Mapy Empatii.
4. Uczniowie krok po kroku wypełniają Mapę Empatii, odpowiadając na pytania dotyczące grupy docelowej. Jeśli odpowiedź
na jakikolwiek z podpunktów jest
w tym momencie trudna, uczniowie mogą wskazać źródła, które mogą okazać się przydatne do pozyskania danych informacji.
5. Uczniowie powinni wskazać osobę lub osoby, która po zakończeniu ćwiczenia zaprezentuje jego wyniki i opowie
o opracowywanej personie (kim jest, jaki jest jej cel, co musi zrobić, żeby zrealizować swój cel, jakie są jej problemy i bolączki
oraz jakie są jej nadzieje). Ważne, żeby w opisie persony uwzględnić kontekst marki
i tego jaki cel można osiągnąć dzięki produktom/usługom danej firmy.
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