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Wstęp  
Jeśli natrafiliście Państwo na ten dokument, być może słyszeliście już o koncepcji 
"circular economy". Ale pomimo tego, że koncepcja ta staje się coraz bardziej znana 
w różnych sektorach, nadal zastanawiasz się, czym ona dokładnie jest i w jaki sposób 
możesz stać się uczestnikiem wspierającym przejście na gospodarkę okrężną we 
własnym sektorze i życiu codziennym. 

Partnerstwo U-Eco opracowało ten bogaty i wnikliwy podręcznik, skierowany do 
tych z Państwa, którzy chcą poznać gospodarkę okrężną i dokonać zmiany we 
własnym życiu. Jest on również przeznaczony dla tych z Was, którzy chcą zdobyć 
umiejętności, aby napędzać i inspirować zmiany w innych wokół siebie.  

Partnerstwo U-Eco ma nadzieję, że nasz projekt może być pomostem pomiędzy tym, 
co chcesz zrobić, a umiejętnościami i wiedzą, których może Ci brakować, aby to 
osiągnąć. W podręczniku tym zapoznacie się Państwo z  różnymi koncepcjami, 
aspektami i stanem rzeczy wokół tematów związanych z  gospodarką okrężną, jak 
również z metodologią szkoleniową, metodami I  ćwiczeniami, które mogą Państwa 
zainspirować w własnych działaniach.  
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Zrozumienie problemu  
Przede wszystkim, aby zrozumieć gospodarkę okrężną (CE), dlaczego jest ona ważna 
i dlaczego istnieje coraz większa zachęta do jej promowania i rozwijania firm, które 
działają zgodnie z nią, konieczne jest zrozumienie, na czym polega problem 
z  naszym obecnym liniowym systemem gospodarczym i produkcyjnym. Poniżej 
przedstawiamy informacje, które pomogą Ci zrozumieć gospodarkę liniową. Aby 
uzyskać więcej szczegółów, prosimy o zapoznanie się z modułami szkoleniowymi 
opracowanymi wcześniej w ramach projektu. 

Dlaczego potrzebna jest zmiana? 

Mówiąc prościej, ponieważ nasz obecny model gospodarczy, który opiera się na 
liniowej gospodarce i modelu produkcji, wywołuje negatywne skutki dla środowiska 
poprzez zanieczyszczanie wody i ekosystemów, wyczerpywanie zasobów 
naturalnych i powodowanie utraty różnorodności biologicznej. Jest on również 
odpowiedzialny za wysoką emisję gazów cieplarnianych i negatywnie wpływa na 
ludzkie zdrowie (Światowe Forum Ekonomiczne, 2019).   

Ale co to jest gospodarka liniowa i model produkcji?  

Zasadniczo opiera się ona na nieograniczonym podejściu do wzrostu wykładniczego 
oraz na przekonaniu, że nasza planeta ma nieskończone zasoby. Dlatego jej mottem 
i wzorem jest zasada "take-make-dispose": firmy zbierają i wydobywają materiały 
potrzebne do wytworzenia produktów, które są sprzedawane klientom 
i  przechowywane do momentu, gdy nie są już potrzebne, kiedy to są utylizowane 
(Ellen MacArthur Foundation, 2013).  

W rzeczywistości jednak zasoby naszej planety nie są nieskończone  

W konsekwencji liniowy model gospodarki i produkcji prowadzi do niepotrzebnych 
strat zasobów, a także do innych negatywnych skutków, jak np: 

► Nadprodukcja  
► Skrócone cykle życia produktów 
► Nagromadzenie odpadów 
► Wyczerpanie i nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, 

prowadzące do wzrostu kosztów tych zasobów 

Dlatego właśnie model ten jest w swej istocie niezrównoważony i niespójny 
z  granicami planety.   

Poza aspektem środowiskowym, z perspektywy ekonomicznej gospodarka liniowa 
powoduje znaczną niepewność gospodarczą ze względu na wzrost i zwiększoną 
niestabilność cen zasobów naturalnych, co zagraża stabilności kondycji gospodarczej 
świata (ibid).   

Obecnie, w obliczu rosnącego wzrostu populacji - przewiduje się, że do 2050 r. na 
Ziemi będzie żyło 9,7 mld ludzi (ONZ, 2019) - oraz wzrostu popytu i konsumpcji 

https://swideas.se/s/Training-modules_English_compressed.pdf
https://swideas.se/s/Training-modules_English_compressed.pdf
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produktów globalnych, istnieje pilna potrzeba ponownego przemyślenia sposobu, 
w  jaki działamy i postrzegamy nasz styl życia.       

Od czego zacząć? 

Gospodarka okrężna stanowi cenną alternatywę dla liniowego modelu 
ekonomicznego i wynikającej z niego "pilnej potrzeby nowego paradygmatu, który 
integruje ciągły rozwój społeczeństw ludzkich oraz utrzymanie systemu ziemskiego 
w stanie odpornym i przystosowawczym" (Steffen i in., 2015).   

Obejmuje ona innowacyjny system gospodarczy, który minimalizuje wpływ na 
środowisko bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego poprzez zmniejszenie ilości 
odpadów i optymalizację wykorzystania zasobów w ramach podejścia okrężnego, 
a  nie liniowego.  

Jednakże, aby dokonać przejścia na gospodarkę okrężną, innowacje i kreatywne 
myślenie są niezbędne do zmiany naszych wzorców pracy, produkcji i konsumpcji.  

Zgodnie z tym, ponieważ przedsiębiorcy mają wielką moc tworzenia i rozwoju, 
przedsiębiorczość jest kluczowa w przejściu do praktyk okrężnych i do gospodarki 
okrężnej, ponieważ "małe firmy i przedsiębiorczość są uważane za główne siły 
napędowe wzrostu gospodarczego, przełomowych innowacji i tworzenia miejsc 
pracy" (Heshmati, 2015). 
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U-Eco wyjaśnienie - Jak się tu znaleźliśmy  

Co?  

Upskilling for more creative circular economy (U-Eco) to Partnerstwo Strategiczne 
KA2 współfinansowane przez program Erasmus+ Unii Europejskiej, trwające dwa 
lata (październik 2019 - wrzesień 2021).  

Kto?   

Projekt jest realizowany w następujących krajach za pośrednictwem wskazanych 
organizacji:   

► Szwecja - SwIdeas AB  
► Belgia - Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju - EURADA  
► Hiszpania - Bioazul & Training Development and Integration - DEFOIN  
► Rumunia - Centrum promowania uczenia się przez całe życie - CPIP  
► Polska - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Regionalnych - 

ARID.   

Jak?  

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców zainteresowanych założeniem 
działalności gospodarczej w kontekście CE oraz do profesjonalistów 
zainteresowanych poznaniem modeli biznesu okrężnego.   

U-Eco koncentruje się na procesie przejścia do gospodarki okrężnej i zrealizowało 
następujące działania:  

► Identyfikacja możliwości rozwoju przedsiębiorczości oraz pięciu 
głównych obszarów z potencjałem przedsiębiorczości 

► Opracowanie e-katalogu 15 profili zawodowych poszukiwanych 
w  kontekście gospodarki okrężnej oraz wymaganego zestawu 
kluczowych umiejętności i  kompetencji 

► Rozwój metod szkoleniowych w formie cyfrowej w celu wyposażenia 
przedsiębiorców w wiedzę na temat barier i możliwości 

► Opracowanie indywidualnych studiów przypadków, dobrych praktyk 
i  porad mentora dla celów szkoleniowych. 

► Wreszcie, niniejszy podręcznik łączy to wszystko razem, starając się 
umożliwić trenerom wykorzystanie materiałów U-Eco  

Dlaczego?  

U-Eco ma na celu wspieranie osób w zdobywaniu i rozwijaniu odpowiednich 
umiejętności i kompetencji, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku pracy. 
Priorytetem jest cel, jakim jest pobudzenie samozatrudnienia w kontekście 
gospodarki okrężnej poprzez wspieranie tworzenia i dostępu do kluczowych ścieżek 
podnoszenia kwalifikacji. 

https://swideas.se/ueco-en
https://swideas.se/s/Market-Research-on-Entrepreneurship-Opportunities-Within-a-Circular-Economy-IO1-A1.pdf
https://swideas.se/s/IO1-A2-Job-Profiles-Catalogue.pdf
https://swideas.se/s/IO1_Training-Modules.pdf
https://swideas.se/s/U-Eco_Case-Studies_English.pdf
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Przegląd podręcznika  
Głównym zadaniem U-Eco jest rozwój materiałów szkoleniowych z zakresu 
gospodarki okrężnej w celu zwiększenia szans na zatrudnienie i samozatrudnienie, 
jak również w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania rynku pracy na osoby 
z  wiedzą na temat gospodarki okrężnej i firm, które podkreślają zasady tej 
gospodarki. W tym celu kluczowe jest, aby umożliwić trenerom korzystanie 
z  materiałów i metodologii U-Eco podczas samodzielnej i efektywnej pracy, aby 
przyspieszyć przejście na gospodarkę okrężną.   

Niniejszy podręcznik jest zatem kluczowym aspektem projektu, ponieważ ma na celu 
wyposażenie trenerów w niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkoleń 
oraz warsztatów skoncentrowanych na cyrkularności przy wykorzystaniu materiałów 
opracowanych wcześniej w ramach projektu.  

Zgodnie z tymi założeniami, informacje w nim zawarte są zorganizowane w taki 
sposób, aby zapewnić: 1) teoretyczne wprowadzenie do kontekstu, w którym 
pojawia się koncepcja gospodarki okrężnej oraz jej kluczowych aspektów, wyzwań 
i  możliwości; 2) praktyczne wskazówki do korzystania z materiałów i metodologii   
U-Eco.  

Wreszcie, wyniki badań U-Eco i ich metodologia zostały zebrane w sposób 
wyczerpujący w różnych częściach podręcznika.  

Podręcznik składa się zatem z następujących części:  

► Ramy - Przegląd gospodarki okrężnej 
► Gospodarka okrężna w praktyce - czym jest i jakie są jej korzyści? 
► Zakładanie firmy okrężnej - możliwości, wsparcie i inspiracja 
► Budowanie aktywności edukacyjnej - metodologie szkoleniowe, 

metody i  wskazówki 
► Propozycje ćwiczeń - od teorii do praktyki 

  

Gromadzenie danych  
Podręcznik zawiera materiały opracowane w trakcie trwania projektu, które były 
owocem szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych przez konsorcjum. 
W  szczególności dane zawarte w materiałach opracowanych w ramach pierwszego 
i  drugiego produktu intelektualnego U-Eco zostały zebrane za pomocą ilościowych 
i  jakościowych metod zbierania danych. W odniesieniu do pierwszej metody, 
ankiety zostały udostępnione grupie docelowej projektu, jak również innym 
odpowiednim osobom, w celu zebrania spostrzeżeń i informacji zwrotnych. Z drugiej 
strony metody gromadzenia danych jakościowych obejmowały analizę artykułów 
akademickich i naukowych oraz istniejących inicjatyw wykorzystujących podejście 
okrężne w krajach partnerskich.
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Jak się z tego wydostać? 
Teraz, kiedy już rozumiecie, na czym polega problem z naszym obecnym liniowym 
systemem ekonomicznym i produkcyjnym, nadszedł czas, aby dowiedzieć się, co 
może zapewnić gospodarka okrężna. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 
informacji, które pomogą Państwu zrozumieć, czym jest gospodarka okrężna, jakie 
są jej główne wyzwania i możliwości, jakie oferuje, jakie zachęty i wsparcie są już 
dostępne oraz jakie są jej podstawowe zasady i  praktyki. Aby uzyskać więcej 
szczegółów, sprawdź moduły szkoleniowe opracowane wcześniej w ramach U-Eco. 

Co to jest gospodarka okrężna? 
Innowacyjny charakter tego systemu ekonomicznego polega na jego głównych 
cechach, które pozwalają działać i produkować rzeczy w sposób zrównoważony 
i  regeneracyjny. W istocie, gospodarka okrężna "[...] z założenia jest naprawcza; 
dąży do oparcia się na energii odnawialnej; minimalizuje, śledzi i eliminuje użycie 
toksycznych chemikaliów; oraz eliminuje odpady poprzez staranne projektowanie" 
(Ellen MacArthur Foundation, 2013). Dlatego celem gospodarki okrężnej "jest 
maksymalizacja wartości w każdym punkcie życia produktu" (Stahel, 2016). 

Zgodnie z tym, co czyni ją wyjątkową, to fakt, że gospodarka okrężna jest "oparta na 
modelach biznesowych, które zastępują koncepcję "końca życia" redukcją, 
alternatywnym ponownym wykorzystaniem, recyklingiem i odzyskiem materiałów 
w  procesach produkcji/dystrybucji i konsumpcji" (Kirchherr, Reike i Hekkert, 2017).  

"Gospodarka okrężna to model produkcji i konsumpcji, który zakłada 
dzielenie się, dzierżawę, ponowne wykorzystanie, naprawę, odnawianie 

i  recykling istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. 
W  ten sposób cykl życia produktów zostaje wydłużony." (Parlament 

Europejski, 2018) 

Przykładem okrężnego modelu biznesowego w realnym życiu może być przypadek 
Circos, sklepu internetowego oferującego "usługę wynajmu abonamentu na odzież 
dziecięcą i ciążową" (Circos, n.d.). Pomysł na biznes pochodzi z  zainteresowania 
przedłużeniem żywotności ubrań, które zazwyczaj są używane tylko przez krótki 
okres czasu. Szacuje się, że przeciętne dziecko potrzebuje około 280 sztuk ubrań, 
które są używane tylko przez około 2-3 miesiące życia, a duża ich część trafia na 
wysypiska śmieci, tracąc swoją wartość (Ellen MacArthur Foundation, n.d.). Wbrew 
temu obrazowi Circos proponuje, aby poprzez miesięczną usługę subskrypcji dać 
członkom dostęp do wysokiej jakości ubrań (Circos, n.d.). Pozwala to członkom 
dzielić się śladem produktu przy jednoczesnej oszczędności pieniędzy.  
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Zasady okrężne  
Fundacja Ellen MacArthur (2015) wskazuje na następujące kluczowe zasady, na 
których opiera się gospodarka okrężna:  

► "Zachowanie i wzmocnienie kapitału naturalnego poprzez
kontrolowanie skończonych zasobów i równoważenie przepływów
zasobów odnawialnych"

► "Optymalizacja wydajności zasobów poprzez obieg produktów,
komponentów i  materiałów o najwyższej użyteczności przez cały
czas zarówno w cyklach technicznych, jak i biologicznych"

► "Zwiększanie efektywności systemu poprzez ujawnianie oraz
projektowanie negatywnych efektów zewnętrznych"

Ale jak zastosować i wdrożyć te teoretyczne zasady w prawdziwym życiu? Ramy 
ReSOLVE opracowane przez Fundację Ellen MacArthur (2015) mogą ułatwić 
przejście od teorii do praktyki, zapewniając przedsiębiorstwom i krajom działania 
w  zakresie biznesu okrężnego. 
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Praktyki okrężne 
Rzeczywiste praktyki pomagają wcielić w życie teoretyczne zasady. Wymienione 
zasady mogą zatem znaleźć swój skuteczny i konkretny wymiar w następujących 
praktykach okrężnych, które należą do tzw. ram 9R, czyli najbardziej rozwiniętych 
i  wszechstronnych spośród istniejących ram R. Zostały one pierwotnie opracowane 
w celu "osiągnięcia mniejszego zużycia zasobów i materiałów w łańcuchach 
produktowych oraz uczynienia gospodarki bardziej okrężną" (Potting, Hekkert, 
Worrell i Hanemaaijer, 2017). Poniższe praktyki obejmują zakres od tych o niskiej do 
tych o wysokiej cyrkularności (ibid): 

Uwaga: Treść została niezmieniona z książki Potting, Hekkert, Worrell i Hanemaaijer (2017) 
i  dostosowana do niniejszego podręcznika. 

produktów? Czy chcą wiedzieć, w jaki sposób mogliby przemyśleć swoje modele pracy, 
aby zużywać i produkować bardziej efektywnie? 
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Jakie są główne wyzwania i szanse?  
Kiedy przedstawiasz gospodarkę okrężną swoim uczniom, ważne jest, aby w pełni 
zrozumieć główne wyzwania i możliwości, jakie może ona zaoferować im w ich 
osobistym życiu codziennym, rozwoju zawodowym lub w podejmowaniu nowych 
przedsięwzięć. Tutaj wymieniliśmy kilka punktów zarówno ogólnych, jak 
i  szczegółowych w odniesieniu do MŚP. Aby uzyskać więcej szczegółów, sprawdź 
moduły szkoleniowe opracowane wcześniej dla U-Eco. 

Wyzwania 

Przede wszystkim, gospodarka okrężna wiąże się z zakłóceniem obecnego modelu 
gospodarczego, co z pewnością nie jest pozbawione wyzwań.  

Aby model gospodarki okrężnej był możliwy, konieczne są innowacje, badania 
i  digitalizacja. Dlatego ten system wymaga nowych, wyspecjalizowanych 
fachowców, z całym zestawem nowych umiejętności. 

Jest to szczególnie istotne, jeśli chodzi o potrzebę nadania priorytetu projektowaniu 
ekologicznemu, które lepiej umożliwi zwiększone ponowne wykorzystanie i recykling 
produktów, zmniejszając tym samym ilość utylizowanych odpadów (Green Alliance, 
2015). 

Model gospodarki okrężnej musi być również wszechstronny i zdolny do 
przystosowania się do zmian, aby budować odporność poprzez zróżnicowane środki 
i źródła produkcji, jak również poprzez kreatywność, zwłaszcza w świecie rosnącego 
zapotrzebowania na zasoby. 

Możliwości 

Korzyści, jakie może przynieść gospodarka okrężna, prawdopodobnie przewyższą 
początkowe wyzwania, które trzeba będzie pokonać, aby ją wdrożyć. W istocie 
warto zwrócić uwagę na korzyści środowiskowe, społeczne, a także gospodarcze, 
jakie może ona promować. 
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Jakie są główne korzyści?  

Korzyści dla środowiska 

Mówiąc o gospodarce okrężnej, można dojść do wniosku, że pojawią się istotne 
pozytywne skutki dla środowiska. W istocie, gospodarka okrężna jest 
konceptualizowana w celu umożliwienia, aby ludzkie wzorce produkcji i konsumpcji 
lepiej respektowały granice planety i działały w granicach dostępności zasobów 
i  czasu regeneracji. W ten sposób promuje ona zrównoważone zachowania 
i  zachęca do harmonijnych relacji między ludźmi a środowiskiem.  

Praktycznie rzecz biorąc, gospodarka okrężna prawdopodobnie doprowadzi do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia zasobów, co pomogłoby 
w  osiągnięciu celów określonych w porozumieniu paryskim ONZ z 2015 r. w sprawie 
klimatu. Byłoby to promowane poprzez inwestycje w energię odnawialną i środki 
efektywności energetycznej, poprzez ponowne wykorzystanie i recykling 
materiałów, co zmniejszyłoby zapotrzebowanie na zasoby i emisje wynikające z ich 
produkcji oraz poprzez systemy regeneracyjne, zwłaszcza w rolnictwie, które 
zmniejszyłyby ilość odpadów i promowałyby sekwestrację węgla. 

Gospodarka okrężna będzie również promować i wspierać: 

► Produktywność gruntów i zdrowie gleby 
► Ochronę gleby i ziemi 
► Zmniejszoną zależność od dodatkowych składników odżywczych, 

takich jak nawozy, oraz mniejsze ich wykorzystanie 

Świadczenia społeczne 

Jeśli chodzi o korzyści społeczne warto zauważyć, że wraz z poprawą warunków 
środowiskowych, prawdopodobnie pojawią się korzyści społeczne. Rzeczywiście 
dostęp do podstawowych usług środowiskowych, takich jak dostępność wody pitnej 
i jakość powietrza, jest fundamentalną częścią podstawowych praw człowieka. 

 

 "Wszystkie istoty ludzkie zależą od środowiska, w którym żyjemy. 
Bezpieczne, czyste, zdrowe i zrównoważone środowisko jest integralną 

częścią pełnego korzystania z szerokiego zakresu praw człowieka, w tym 
prawa do życia, zdrowia, żywności, wody i urządzeń sanitarnych. Bez 

zdrowego środowiska nie jesteśmy w stanie zrealizować naszych aspiracji. 
Możemy nie mieć dostępu nawet do minimalnych standardów godności 

ludzkiej." (OHCHR, n.d.) 
 

Warto również zauważyć, że zmniejszona emisja gazów cieplarnianych 
prawdopodobnie poprawi warunki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem 
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powietrza, takie jak "zapalenie oskrzeli i ataki astmy u dzieci, przewlekłe zapalenie 
oskrzeli i stracone dni pracy u dorosłych oraz inne choroby, które wpływają na 
normalną codzienną rutynę danej osoby (innymi słowy, dni ograniczonej 
aktywności) lub, co gorsza, mogą wymagać przyjęcia do szpitala z powodu powikłań 
ze strony układu krążeniowo-oddechowego" (Światowa Organizacja Zdrowia, 2018). 

Wreszcie korzyści gospodarcze, które zostaną omówione poniżej, pociągają za sobą 
również istotne korzyści społeczne, w szczególności obniżenie kosztów związanych 
z  produktami, które psują się rzadziej oraz tworzenie miejsc pracy na wszystkich 
poziomach kwalifikacji na rynku pracy, np. w procesie ponownego użycia 
i  regeneracji.  

 

 

Należy o tym pamiętać: W procesach ponownego użycia i regeneracji "wysoka 
wartość jest zachowana poprzez zachowanie oryginalnego projektu i funkcji 
produktów". W procesach recyklingu "umiarkowana wartość jest zachowywana 
poprzez odzyskiwanie surowców do produkcji nowych wyrobów". Wreszcie, gdy 
produkt jest wyrzucany, jego wartość jest całkowicie tracona. Pierwszy proces ma 
zatem większy potencjał do zatrudniania ludzi (Green Alliance, 2015). 

 

Korzyści ekonomiczne 

Na początek badanie przeprowadzone przez Ellen MacArthur Foundation, SUN 
i  McKinsey Center for Business and Environment (2015) pokazuje, że gospodarka 
cyrkularna "pozwala Europie zwiększać produktywność zasobów nawet o 3 proc. 
Rocznie, generować korzyści z zasobów pierwotnych w wysokości aż 0,6 bln euro 
rocznie do 2030 r. dla gospodarek europejskich, generować 1,2 bln euro 
w  korzyściach pozasurowcowych i zewnętrznych, dzięki czemu roczne całkowite 
korzyści wyniosą około 1,8 bln euro w stosunku do dnia dzisiejszego". Wszystko to 
przełożyłoby się na wzrost PKB o 7% (ibid). Ponadto inne korzyści ekonomiczne 
obejmują: 

► Wzrost gospodarczy: W rozwoju gospodarki okrężnej szacuje się, że 
europejski PKB może wzrosnąć do 11% do 2030 roku i do 27% do 
2050 roku, w porównaniu z odpowiednimi procentami 4% i 15%, 
które zostaną osiągnięte, jeśli obecny scenariusz rozwoju zostanie 
utrzymany 

► Tworzenie miejsc pracy: Oczekuje się, że gospodarka okrężna 
stworzy około 700 000 nowych miejsc pracy do 2030 r., zwłaszcza 
w  obszarach innowacyjnego projektowania i modeli biznesowych, 
badań, recyklingu, ponownego wytwarzania i rozwoju produktów 
(Cambridge Econometrics, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska 
(Komisja Europejska), ICF i Trinomics, 2018) 
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► Zwiększona produktywność zasobów: Oczekuje się, że gospodarka 
okrężna zwiększy produktywność zasobów, czyli "miarę całkowitej 
ilości materiałów bezpośrednio wykorzystywanych przez gospodarkę 
(mierzoną jako krajowe zużycie materiałów (DMC)) w stosunku do 
PKB" (Glossary:Resource productivity, 2016) 

► Innowacje technologiczne: Gospodarka okrężna jest szczególnie 
powiązana z  innowacjami i badaniami, które są kluczowe dla 
ułatwienia tego przejścia. W  związku z tym, gospodarka okrężna 
przyczyni się również do postępujących innowacji technologicznych 
i  doprowadzi do nich (The Circular Economy in Detail, n.d.). 
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gospodarki okrężnej 
w przedsiębiorstwach  
 

 

 

 

 

 

 

  



PODRĘCZNIK DLA TRENERÓW U-ECO – WDRAŻANIE GOSPODARKI OKRĘŻNEJ 
 

 12 

Możliwości gospodarki okrężnej dla małych 
i  średnich przedsiębiorstw (MŚP)  

► Komisja Europejska oferuje finansowanie, usługi doradcze i pomoc 
dla MŚP działających w ramach CE. Programy finansowania UE 
przewidziane dla projektów i przedsiębiorstw z branży okrężnej 
(Komisja Europejska, n.d.) to między innymi:  

o Konkurencyjność dla małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) - 
Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych 
i  średnich przedsiębiorstw poprawia dostęp do finansowania dla MŚP 
poprzez dwa instrumenty finansowe: instrument gwarancji 
kredytowych oraz instrument kapitałowy na rzecz wzrostu 
(Europejska Platforma Interesariuszy Gospodarki Cyrkularnej, n.d.) 

o Wsparcie polityki regionalnej dla gospodarki okrężnej - Inwestycje te 
mogą przyczynić się do zwiększenia recyklingu, poprawy 
gospodarowania odpadami, efektywnego gospodarowania zasobami i 
energią, wzmocnienia biogospodarki, nowatorskich rozwiązań w 
zakresie projektowania produktów, nowych modeli biznesowych i 
tworzenia ekologicznych miejsc pracy (ibid) 

o Eurostars - Jest to program finansowania i wsparcia skierowany do 
MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, które chcą 
wykorzystać korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej 
(Komisja Europejska, n.d.). 

► Pomoc publiczna i zachęty podatkowe dla towarów i usług 
o  charakterze okrężnym 

► Zmniejszona presja i wpływ na środowisko - gdy firmy przyjmą 
strategie i  praktyki gospodarki okrężnej, mogą zmniejszyć ślad 
środowiskowy swoich produktów i usług, a tym samym wyróżnić się na 
tle konkurencji 

► Rentowność - cyrkularność może również oferować nowe możliwości 
zysku poprzez obniżenie kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw 
surowców i  umożliwienie stworzenia solidnych łańcuchów dostaw 

► Optymalizacja relacji z klientami - gospodarka okrężna oferuje nowe 
modele biznesowe i możliwości zatrzymania klientów  

► Tworzenie wartości/innowacyjność - model cyrkularny prezentuje 
mechanizm ponownego przemyślenia obecnego modelu rozwoju, 
który okazał się być solidną ramą napędową zdolną do generowania 
kreatywnych, innowacyjnych i  zrównoważonych rozwiązań 

► Stabilizacja i poprawa bezpieczeństwa łańcucha dostaw - gospodarka 
okrężna dąży do tego, aby firmy zużywały mniej nowych surowców, 
a  bardziej polegały na surowcach pochodzących z  recyklingu, 
gwarantuje również, że wartość surowców jest maksymalizowana w 
całym ich cyklu życia  

► Potencjalne korzyści w zakresie zatrudnienia - nowe modele 
produkcji, zwłaszcza te wykorzystujące zaawansowane technologie, 
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digitalizację i  automatyzację mają generować wysoko 
wyspecjalizowane miejsca pracy 

 
 

Bariery, które przedsiębiorstwa muszą pokonać w ramach 
Gospodarki Okrężnej 

Komisja Europejska co roku monitoruje i ocenia wyniki MŚP. Zgodnie z publikacją 
"MŚP, efektywne gospodarowanie zasobami i rynki ekologiczne" MŚP, które podjęły 
co najmniej jedno działanie w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami, 
zapytano o bariery, które musiały pokonać, aby stać się bardziej efektywne pod 
względem wykorzystania zasobów. Są to: 

► Złożone procedury administracyjne i prawne 
► Koszty działań w zakresie ochrony środowiska.  
► Trudności w przyjmowaniu przepisów dotyczących ochrony środowiska 

w  swoich firmach 
► Brak specjalistycznej wiedzy w zakresie ochrony środowiska  
► Wymagania techniczne przepisów nie były aktualizowane 
► Trudności w wyborze właściwych działań w zakresie efektywnego 

gospodarowania zasobami 
► Brak popytu na produkty lub usługi efektywnie korzystające z  zasobów 
► Brak dostaw wymaganych materiałów, części, produktów lub usług 

MŚP napotykają inne bariery, w tym: 

► Zachowania konsumenckie 
► Brak harmonizacji we wdrażaniu różnych ram politycznych i  systemów 

podatkowych 
► Brak odpowiedniej infrastruktury i wsparcia dla sieci dostawców, 

którzy nie są zaangażowani w zrównoważone działania 
► Wysokie początkowe koszty transformacji 
► Brak wtórnego rynku surowców wspomagających 
► Brak informacji i świadomości 
► Nieodpowiednia wiedza techniczna i normy, które generują problemy, 

takie jak te spowodowane brakiem świadectw uznania i  homologacji 
produktów 

 

Jakie są dostępne formy wsparcia i zachęty?  
Sfera polityczna może działać zarówno jako wielka bariera, jak i zachęta do przejścia 
na gospodarkę okrężna. Sfera polityczna jest kluczowa we wspieraniu zmian 
w  sposobie myślenia i przerywaniu naturalnych, niezrównoważonych praktyk, 
ponieważ ma moc umieszczania zachęt w  odpowiednich miejscach. Dlatego też, 
zrozumienie dostępnego wsparcia i zachęt dla gospodarki okrężnej może być bardzo 
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pomocne dla Waszych uczniów, szczególnie jeśli chodzi o ich inwestycje w  nowe 
przedsiębiorstwa lub w rozwój ich umiejętności. Tutaj wymieniliśmy niektóre zachęty 
i  wsparcie na poziomie międzynarodowym i  europejskim. Aby uzyskać więcej 
szczegółów, sprawdź moduły szkoleniowe opracowane wcześniej w  ramach projektu 
U-Eco. 

Międzynarodowe inicjatywy i polityki, które zachęcają do 
przejścia na gospodarkę okrężną 

► Siódmy Program Działań na rzecz Środowiska (VII WFP) w celu 
przekształcenia UE w gospodarkę niskoemisyjną z efektywnym 
wykorzystaniem zasobów, ekologiczną i konkurencyjną 

► Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu (COP 21. 2015) 
► Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (2015) - 17 Celów 

Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) 
► Nowa Światowa Agenda Miejska (UN-Habitat 2016) 

Europejska polityka na rzecz gospodarki okrężnej 

► Plan działania na rzecz gospodarki okrężnej (2015 r.): 
o przełamanie wpływów politycznych i rozszerzenie zasad gospodarki 

okrężnej na wszystkie obszary polityki; 
o przegląd ram prawnych dotyczących odpadów (Rizos, 2019 r.); 
o przyjęcie ram monitorowania gospodarki okrężnej "w celu pomiaru 

postępu w kierunku gospodarki okrężnej na poziomie unijnym 
I  krajowym" (SB Insight, 2019). 

► Europejski Zielony Ład (2019): 
o głównym celem jest doprowadzenie do neutralności klimatycznej UE 

do 2050 r.; 
o skupia się na dostępnych narzędziach finansowania oraz na tym, jakie 

inwestycje są potrzebne, aby to przejście mogło się dokonać (Komisja 
Europejska, 2020c); 

o zawiera mapę drogową z działaniami "mającymi na celu zwiększenie 
efektywnego wykorzystania zasobów poprzez przejście na czystą, 
okrężną gospodarkę oraz powstrzymanie zmian klimatu, odwrócenie 
tendencji utraty różnorodności biologicznej i  zmniejszenie 
zanieczyszczenia" (Komisja Europejska, 2020d); 

o całkowity budżet w wysokości co najmniej 100 mld EUR w latach 
2021-2027. 

► Plan działania na rzecz gospodarki okrężnej (2020): 
o aktywne zaangażowanie obywateli; 
o wzmacnia pozycję konsumentów, jednocześnie produkując w  sposób 

bardziej zrównoważony; 
o cel - sektory zużywające zasoby, takie jak elektronika, opakowania, 

tworzywa sztuczne, budownictwo, tekstylia, żywność i woda oraz 
składniki odżywcze; 
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o promuje cyrkularność całego cyklu życia produktów (Komisja 
Europejska, 2020b); 

o dąży do zapewnienia, że "wykorzystane zasoby pozostaną 
w  gospodarce UE tak długo, jak to możliwe" (ibid). 

Oprócz tego, na poziomie krajowym zidentyfikowano również niektóre z głównych 
regulacji dotyczących gospodarki okrężnej. Konsorcjum U-Eco stwierdziło, że chociaż 
poziom zaangażowania różni się w zależności od kraju, wszystkie państwa 
członkowskie UE wyznaczają bardziej ambitne cele w zakresie gospodarki okrężnej 
w  najbliższych latach.  

 

Jaka jest rola przedsiębiorczości w tym 
kontekście?  
Przedsiębiorczość ma znaczny potencjał w gospodarce okrężnej, ponieważ może 
pozytywnie wykorzystać i przyczynić się do jej wdrożenia dzięki swojej wielkiej mocy 
tworzenia i rozwoju. Jako przedsiębiorcy, jako osoby zainteresowane gospodarką 
okrężną lub jako profesjonaliści, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i  umiejętności, 
aby mieć lepsze kwalifikacje do pracy w kontekście gospodarki okrężnej, ważne jest, 
aby Twoi uczniowie wiedzieli, jaką rolę może odegrać przedsiębiorczość w tym 
kontekście. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź moduły szkoleniowe opracowane 
wcześniej przez U-Eco. 

Przedsiębiorczość odgrywa istotną rolę w naszych społeczeństwach jako 
jeden z "głównych czynników napędzających wzrost gospodarczy, 

przełomowe innowacje i tworzenie miejsc pracy" (Heshmati, 2015). 
 
Modele biznesowe gospodarki okrężnej szybko się rozwijają i obejmują szeroki zakres 
rozwiązań, od zupełnie nowych modeli biznesowych po podejście cyrkularne w 
tradycyjnym biznesie. Ważne jest, aby podkreślić, że przejście do gospodarki okrężnej 
będzie katalizatorem zmian w przedsiębiorstwach na bardzo różnych poziomach, 
dlatego też musimy zastosować myślenie systemowe, aby zrozumieć to przejście.  

  

https://swideas.se/s/IO1_Training-Modules.pdf
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Jakie są obszary o największym potencjale przedsiębiorczości? 

Poprzez badania i analizy przeprowadzone w ramach U-Eco, zidentyfikowano pięć 
głównych obszarów z potencjałem przedsiębiorczości. Aby uzyskać więcej szczegółów, 
sprawdź katalog U-Eco na temat umiejętności i profili zawodowych w  kontekście 
gospodarki okrężnej.  

Główne zidentyfikowane obszary to:  

► Żywność i biomasa (rolnictwo, lasy, żywność, energia) 
► Tworzywa sztuczne, materiały wtórne i innowacje  
► Cyfryzacja, platformy wymiany i usługi 
► Uzdatnianie i ponowne wykorzystanie wody 
► Budowa i rozbiórka 

Gospodarka okrężna będzie oznaczać bezprecedensową zmianę paradygmatu 
i  pojawienie się nowych możliwości. Konieczne będzie zatem, aby pracodawcy 
i  pracownicy przyjęli nowe perspektywy i umiejętności. Niektóre z możliwości na 
rynku pracy, odkryte w badaniach U-Eco, zostały podsumowane poniżej, podzielone 
według obszarów i podkreślające role i umiejętności, na które prawdopodobnie 
będzie zapotrzebowanie: 

Recykling, naprawa i upcykling, zarządzanie odpadami 

► Procesy takie jak logistyka zwrotna, sortowanie zasobów i odpadów, 
czyszczenie komponentów i odnawianie produktów  

► Stanowiska pracy w tym obszarze wymagają umiejętności twardych, 
takich jak organizacja i zrozumienie obsługi maszyn, które wynikają 
z  praktycznego doświadczenia i szkolenia, umiejętności technicznych 
(np. podczas naprawy/upcyklingu w zależności od materiałów lub 
produktów), umiejętności miękkich, takich jak umiejętność pracy 
w  zespole, umiejętności organizacyjnych, umiejętności zarządzania 
i  przywództwa, umiejętności interpersonalnych   

Projektowanie, inżynieria i architektura 

► Obejmuje to niektóre z kluczowych łańcuchów wartości produktów 
(Komisja Europejska, 2020a): opakowania, tworzywa sztuczne, 
tekstylia i budynki. Obejmuje również takie zawody jak projektanci 
dbający o środowisko lub "zieloni" inżynierowie i architekci 

► Wymaga przede wszystkim twardych umiejętności. Jednak 
kreatywność również odgrywa istotną rolę, podobnie jak umiejętności 
komunikacyjne. W  przypadku projektantów ważne jest posiadanie 
solidnych podstaw wykształcenia i dostarczanie innowacyjnych 
rozwiązań. W przypadku inżynierów/architektów najważniejsze są 
umiejętności twarde, ponieważ jest to praca w  większym stopniu 
oparta na technologii i wymaga zaawansowanych umiejętności 
rozwiązywania złożonych problemów  

https://swideas.se/s/IO1-A2-Job-Profiles-Catalogue.pdf
https://swideas.se/s/Market-Research-on-Entrepreneurship-Opportunities-Within-a-Circular-Economy-IO1-A1.pdf
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Zarządzanie zasobami, żywnością i wodą 

► Wiąże się to z następującymi rolami: operatorzy procesów: okrężne 
i  zrównoważone zarządzanie wodą jako zasobem oraz produkcją 
żywności (jak również żywności dla zwierząt gospodarskich); doradcy 
agronomiczni: wspierają zdrowe odżywianie gleby za pomocą 
nawozów organicznych z  kompostowanego obornika i resztek upraw. 
Łączą oni silne umiejętności interpersonalne z wiedzą ekologiczną 

► Wymaga to przede wszystkim umiejętności twardych, takich jak 
konkretna wiedza techniczna. Wymaga również umiejętności miękkich, 
pozwalających na interakcję z zaangażowanymi podmiotami/osobami 
oraz na rozwiązywanie złożonych problemów, szukanie innowacyjnych 
rozwiązań 

IT i cyfryzacja   

► Administratorzy informacji o budynku: integracja i interpretacja 
wirtualnych systemów zarządzania informacją; analitycy danych; 
twórcy oprogramowania: oprogramowanie do śledzenia, 
nadzorowania i wspierania; role naprawcze dla urządzeń 
elektronicznych 

► Potrzebne są przede wszystkim umiejętności twarde, takie jak: 
umiejętności mechaniczne, przetwarzanie w chmurze, obliczenia 
naukowe, zarządzanie bazami danych. Na stanowiskach kierowniczych 
niezbędne są również umiejętności miękkie, takie jak dobra 
komunikacja i umiejętności organizacyjne 

Zarządzanie i sektor publiczny 

► Role decyzyjne: negocjacje i organizacja przejścia do modelu CE; 
pracownicy publiczni, którzy muszą negocjować, prowadzić dialog 
z  obywatelami i  organizować rozmowy  

► Ważne są umiejętności miękkie, takie jak zdolności komunikacyjne, 
zdolności przywódcze i kierownicze, umiejętność pracy w zespole, 
zdolności interpersonalne 

 

Dowiedz się więcej o możliwościach dla MŚP, przedsiębiorczości, dostępnych 
zachętach i wyzwaniach w kontekście CE z naszych badań, dostępnych 
również na platformie EPALE w formie streszczenia oraz w  naszych 
modułach szkoleniowych. 

 

Jakie inicjatywy cyrkularne już istnieją?  
Aby pomóc rzucić światło na to, co i jak można zrobić, konsorcjum U-Eco wybrało 
dwanaście studiów przypadku i dobrych praktyk, które odnoszą się do wcześniej 

https://swideas.se/s/Market-Research-on-Entrepreneurship-Opportunities-Within-a-Circular-Economy-IO1-A1.pdf
https://swideas.se/s/Market-Research-on-Entrepreneurship-Opportunities-Within-a-Circular-Economy-IO1-A1.pdf
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/circular-economy-promoting-entrepreneurship-and-self-employment-initial-findings-u-eco-project
https://swideas.se/s/IO1_Training-Modules.pdf
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zidentyfikowanych obszarów o największym potencjale wzrostu, zarówno na scenie 
europejskiej, jak i międzynarodowej. Studia przypadków zostały podsumowane 
poniżej. Stanowią one przykład inicjatyw, które mogą być kontynuowane 
w  kontekście gospodarki okrężnej. Aby uzyskać więcej szczegółów, sprawdź U-Eco 
Case Studies. 

Construcia (Hiszpania) - https://www.construcia.com/  

Budowa i rozbiórka 

Główną wartością tej firmy budowlanej jest ponowne wykorzystanie odpadów 
z  sektora budowlanego, przekształcanie ich w nowe materiały, które mogą być 
ponownie wykorzystane w sposób nieograniczony i bezpieczny dla ludzi i  środowiska. 

Atelier1 (Rumunia) - http://atelier1.ro/contact  

Budowa i rozbiórka 

Dom pasywny Atelier1 łączy w sobie wysoki poziom komfortu cieplnego 
z  minimalnym zużyciem energii. Zużycie energii na ogrzewanie domu pasywnego jest 
o co najmniej 75% niższe niż zużycie energii na ogrzewanie budynku 
konwencjonalnego. 

Margent Farm (UK) - https://www.margentfarm.com/  

Budowa i rozbiórka 

Jest to wyjątkowy projekt, ponieważ do jego realizacji podchodzono z perspektywy 
wykorzystania surowca uprawianego na farmie i zademonstrowania, w jaki sposób 
produkty na bazie konopi mogą być wykorzystywane jako bardziej zrównoważone 
materiały budowlane. 

Bio&Co (Rumunia) - http://www.bio-co.ro  

Żywność i biomasa (rolnictwo, leśnictwo, żywność i energia) 

Bio&Co zbiera odpady spożywcze i wykorzystuje je wraz z resztkami roślinnymi do 
produkcji kompostu, który jest wykorzystywany jako nawóz w rolnictwie 
ekologicznym. Wspiera również solidarność na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
poprzez włączenie społeczne, łącząc produkcję ekologicznych warzyw z redukcją 
odpadów i zanieczyszczeń. 

Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie (Polska) - 
www.old.ekospalarnia.krakow.pl/1,Kontakt.html 

Żywność i biomasa (rolnictwo, leśnictwo, żywność i energia) 

Program wykorzystuje metodę termicznego przekształcania odpadów do higienicznej 
utylizacji odpadów i pozyskiwania czystej energii z procesu utylizacji. Ciepło 
odpadowe z procesu przekształca wodę przepływającą przez kocioł w parę wodną, 
która napędza turbinę, produkując energię elektryczną, która następnie zasila zakład 

https://swideas.se/s/U-Eco_Case-Studies_English.pdf
https://swideas.se/s/U-Eco_Case-Studies_English.pdf
https://www.construcia.com/
http://atelier1.ro/contact
https://www.margentfarm.com/
http://www.bio-co.ro/
http://www.old.ekospalarnia.krakow.pl/1,Kontakt.html
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zagospodarowania odpadów, a nadmiar energii trafia do stacji GPZ Wanda i stanowi 
źródło energii miejskiej. 

Lufa Farms (Kanada) - https://montreal.lufa.com/  

Żywność i biomasa (rolnictwo, leśnictwo, żywność i energia) 

Lufa Farms produkuje rośliny na dachach, które są idealne do nawadniania 
deszczówką, jak również korzystają z darmowej energii słonecznej i ciepła 
resztkowego pochodzącego z budynków znajdujących się poniżej. Stosują oni system 
hydroponiczny zamiast uprawy w glebie, co pozwala na 100% recyrkulację bogatej 
w  składniki odżywcze wody do nawadniania. 

SIPTex (Szwecja) - https://www.sysav.se/en/siptex/ 

Tworzywa sztuczne, materiały wtórne i innowacje 

SIPTex oferuje innowacyjny pomost pomiędzy odpadami tekstylnymi a wysokiej 
jakości produktami z recyklingu, przyczyniając się do "zwiększenia cyrkulacji 
w  łańcuchu wartości tekstyliów" i wzmacniając "pozycję Szwecji jako pioniera 
w  dziedzinie innowacji i gospodarki okrężnej". 

Recupel (Belgia) - https://www.recupel.be/en 

Tworzywa sztuczne, materiały wtórne i innowacje 

Recupel działa w całej Belgii, zbierając e-odpady do różnych celów. Recupel następnie 
wysyła je do "centrów ponownego wykorzystania", aby mogły być ponownie użyte, 
jeśli są nadal sprawne, lub demontuje je, aby wydobyć surowce do ponownego 
przetworzenia i wykorzystania. 

Circle Center (Szwecja) - https://www.circlecentrelund.org 

Cyfryzacja, platformy wymiany i usługi 

Circle Centre rzeczywiście stworzyło "bibliotekę dóbr", gdzie przedmioty mogą być 
wypożyczane zamiast kupowane. Ponadto oferuje miejsce pracy oraz przestrzeń dla 
wydarzeń edukacyjnych i praktycznych warsztatów/inicjatyw. 

  

https://montreal.lufa.com/
https://www.sysav.se/en/siptex/
https://www.recupel.be/en
https://www.circlecentrelund.org/
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Ecocheques (Belgia) - https://www.vlaanderen.be/ecocheques   

Cyfryzacja, platformy wymiany i usługi 

"Ecocheques" to popularna inicjatywa Belgijskiej Rady Pracy, która zapewnia 
belgijskim pracodawcom z sektora prywatnego możliwość częściowego 
wynagradzania swoich pracowników za pomocą bonów, które mogą być 
wykorzystane wyłącznie na produkty i usługi przyjazne środowisku.  

Proeko: przemysłowe filtry do wody (Polska) - www.proekojp.pl  

Uzdatnianie i ponowne wykorzystanie wody 

Proeko wychodzi naprzeciw potrzebie oczyszczania ścieków bogatych w metale 
ciężkie w taki sposób, aby odzyskać z wody związki chemiczne, zdemineralizować 
wodę, a także zmniejszyć jej zużycie w procesach technologicznych. 

W ten sposób stara się odzyskać związki chemiczne znajdujące się w wodzie.  

Water2Return (Hiszpania) - https://water2return.eu/es/   

Uzdatnianie i ponowne wykorzystanie wody 

Water2REturn proponuje zastosowanie podejścia gospodarki okrężnej w celu 
przekształcenia oczyszczalni ścieków w rzeźniach w "biorafinerie". W tym procesie 
odzyskane składniki odżywcze mogą zostać ponownie wprowadzone do gospodarki 
jako nowe surowce, stając się zasobem zamiast produktem odpadowym. 

 

Uwaga: treści związane z tymi studiami przypadków zostały 
zidentyfikowane na podstawie informacji publicznych, które są publikowane 
przez właścicieli treści. 

 

https://www.vlaanderen.be/ecocheques
http://www.proekojp.pl/
https://water2return.eu/es/
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Metodologia szkoleń  
Inspirowanie ludzi do myślenia okrężnego i motywowanie ich do przyjęcia bardziej 
okrężnych praktyk może być trudne. Ucząc się o gospodarce okrężnej, ludzie 
powinni być inspirowani i kształtować swój światopogląd w oparciu o bardziej 
holistyczne, mniej marnotrawne perspektywy. Z tego powodu, przekazywanie 
wiedzy na temat gospodarki okrężnej nie powinno ograniczać się do podręczników, 
ani do tradycyjnych formatów wykładów, tak jakby była to wiedza, którą należy 
zapamiętać i zapomnieć po wykładzie. Należy raczej położyć nacisk na refleksyjne, 
bardziej praktyczne i interaktywne podejście, połączone z treścią informacyjną 
(Fundacja Ellen MacArthur, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bądźcie pewni jednej rzeczy: zapamiętane informacje to zapomniane informacje. 
Informacje narzucone to informacje odrzucone. Natomiast informacje wyuczone na 
podstawie refleksji i danych opartych na faktach to informacje, które mogą 
faktycznie prowadzić do konsekwentnych zmian w zachowaniu, wywołanych przez 
własne wybory danej osoby.   

Ale czym są metodologie szkoleniowe? 

"Metodologia szkolenia zajmuje się metodami mającymi na celu projektowanie 
i  wdrażanie szkoleń" (Serintel, n.d.).  

Metody szkoleniowe  
Mając to na uwadze, partnerstwo U-Eco wybrało kilka metod szkoleniowych, które 
są zgodne z partycypacyjną, interaktywną, refleksyjną metodologią i dlatego mogą 
być przydatne w prowadzeniu szkoleń na temat gospodarki okrężnej. Koncentrując 
się na osobie uczącej się, celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy, budowanie 
umiejętności i dostarczanie narzędzi do zastosowania wiedzy we własnym życiu, 
budowanie zdolności i chęci do dzielenia się tą wiedzą. 

Czerpiąc z wiedzy na temat gospodarki okrężnej, metody te są przydatne 
w  przekazywaniu informacji w sposób interaktywny, ale skuteczny, zachęcając 
uczestników szkolenia do refleksji podczas przyswajania nowych informacji. Każda 
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z  metod szkoleniowych przedstawionych poniżej została zaprezentowana w sposób, 
który pozwala na jej adaptację do kontekstu gospodarki okrężnej i nadaje się do 
przekazywania wiedzy i informacji na jej temat. 

1. Przedstawianie i wyjaśnianie nowych 
koncepcji  

Co to jest pojęcie? 

Zanim dowiemy się, jak wprowadzać nowe pojęcia, warto wiedzieć, czym jest 
pojęcie. Zgodnie z Cambridge English Dictionary, pojęcie to "zasada lub idea" (2020). 
Oznacza to, że koncepcja jest czymś wewnętrznie abstrakcyjnym, zdecydowanie 
nieuchwytnym, co czasami może być trudne do wyjaśnienia (Explaining a Concept, 
2020). Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które mogą pomóc trenerowi 
w  wyjaśnieniu pojęcia. 

Wprowadzenie koncepcji (Wyjaśnianie koncepcji, 2020) 

► Definicja pojęcia: Co to jest 
► Określ kryteria definiowania koncepcji za pomocą narracji, opisów, 

pokaż koncepcję w działaniu, aby dać znać, jak działa 
► Uogólnij, w jaki sposób dane pojęcie jest ważne w życiu ludzi? 

Rozwój 

Kiedy definicja jest już jasna, a pojęcie w swoim kontekście, możemy wesprzeć 
wyjaśnienie za pomocą innych metod (Explaining a Concept, 2020): 

► Klasyfikacja/podział: spróbuj dopasować koncepcję do konkretnej 
kategorii, podziel ją na części, które ułatwią jej zrozumienie 

► Porównanie/Kontrast: zestawienie dwóch lub więcej pojęć może 
ułatwić ich zrozumienie 

► Opisywanie procesu: jak działa koncepcja krok po kroku 
► Ilustrowanie: używanie przykładów, doświadczeń, anegdot, a nawet 

obrazów lub fizycznych przedmiotów, które wspierają zrozumienie 
koncepcji 

► Analizowanie przyczyn/skutków koncepcji 
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Jak ją wykorzystać w kontekście gospodarki okrężnej? 

Wyjaśnianie pojęć ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o innowacyjne pomysły, 
trendy i procesy. Tak jest w przypadku gospodarki okrężnej. Z tego powodu, 
w  każdym działaniu edukacyjnym ważne jest, aby trenerzy byli w stanie wprowadzić 
i wyjaśnić koncepcję gospodarki okrężnej. Jako przykład spróbuj wyjaśnić 
gospodarkę okrężną za pomocą tej koncepcji dostępnej na stronie Fundacji Ellen 
MacArthur (2017):  

Wprowadzenie: Początki koncepcji gospodarki okrężnej 

Pojęcie kolistości ma głębokie korzenie historyczne i filozoficzne. Idea 
sprzężenia zwrotnego, cykli w systemach rzeczywistych jest starożytna i ma 
swoje echa w różnych szkołach filozoficznych. Odżyła ona w krajach 
uprzemysłowionych po II Wojnie Światowej, kiedy to pojawienie się 
komputerowych badań systemów nieliniowych jednoznacznie ujawniło 
złożoną, wzajemnie powiązaną, a przez to nieprzewidywalną naturę świata, 
w którym żyjemy - bardziej podobnego do metabolizmu niż do maszyny. 
Dzięki obecnym postępom technologia cyfrowa ma moc wspierania przejścia 
do gospodarki cyrkulacyjnej poprzez radykalne zwiększenie wirtualizacji, 
dematerializacji, przejrzystości i inteligencji opartej na sprzężeniu zwrotnym. 

Koncepcja gospodarki okrężnej 

W gospodarce okrężnej działalność gospodarcza buduje i odbudowuje 
ogólne zdrowie systemu. Koncepcja ta uznaje znaczenie tego, że 
gospodarka musi działać efektywnie we wszystkich skalach - dla dużych 
I  małych przedsiębiorstw, dla organizacji i jednostek, globalnie i lokalnie. 

Przejście na gospodarkę okrężną nie polega jedynie na dostosowaniu 
mającym na celu zmniejszenie negatywnego wpływu gospodarki liniowej. 
Jest to raczej zmiana systemowa, stwarza możliwości biznesowe 
i  gospodarcze oraz zapewnia korzyści środowiskowe i społeczne. 

Opiera się ona na trzech zasadach: 
• Eliminacja odpadów i zanieczyszczeń 
• Przechowywanie produktów i materiałów w użyciu 
• Regeneracja systemów naturalnych 
 
Uwaga: Informacje zostały zaczerpnięte w niezmienionej formie ze strony 
internetowej Fundacji Ellen MacArthur.  

 

Więcej informacji pomocnych we wprowadzeniu i opisaniu gospodarki okrężnej 
można znaleźć w rozdziale "Ramy" oraz w naszych metodologiach szkoleniowych U-
Eco.  

  

https://swideas.se/s/IO1_Training-Modules.pdf
https://swideas.se/s/IO1_Training-Modules.pdf
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2. Od teorii do praktyki: studia przypadków  

Co to jest studium przypadku? 

Metoda wykorzystania studiów przypadku jest bardzo powszechna i szeroko 
stosowana w różnych przedmiotach badań w kontekstach społecznych, 
politycznych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a nawet w gospodarce okrężnej. 
Studium przypadku jest opisem czegoś, co wydarzyło się naprawdę i jest 
wykorzystywane w celu zwiększenia zrozumienia przez uczestników oraz jako źródło 
dla działań szkoleniowych.  

Według PressAcademia "Studium przypadku to strategia badawcza i dochodzenie 
empiryczne, które bada zjawisko w jego rzeczywistym kontekście" (PressAcademia, 
2018). Ta technika (studium przypadku) pozwala uczestnikom ćwiczyć swoje 
umiejętności analityczne, syntetyczne i decyzyjne poprzez badanie problemu lub 
sytuacji ze wszystkich stron. 

"Celem metody przypadków jest skłonienie uczestników do zastosowania 
tego, co wiedzą, opracowania nowych pomysłów w celu zarządzania 
sytuacją lub rozwiązania problemu. Nacisk kładziony jest bardziej na 

podejście, które stosują uczestnicy, niż na rozwiązanie" (Nandavanam, 
Shivakumar K, 2012)  

Jak ją wykorzystać w kontekście gospodarki okrężnej? 

W kontekście CE, studium przypadku może być opisową i eksploracyjną analizą 
praktyki, działalności biznesowej lub wydarzenia.  

W ramach specyfiki tematów gospodarki okrężnej, metoda studium przypadku 
stanowi dobry sposób na pokazanie, w jaki sposób gospodarka ta jest stosowana 
w  różnych projektach lub przedsiębiorstwach.  Może to być dogłębne badanie, 
dzięki któremu przedsiębiorcy zainteresowani gospodarką okrężną lub inni 
interesariusze mogą uzyskać szersze zrozumienie, dlaczego ten konkretny temat jest 
badany i jakie są jego ogólne ramy.  

Badanie może dotyczyć firmy, pozwalając uczestnikom/szkoleniowcom na zbadanie 
kluczowych wyników, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych oraz na zagłębienie 
się w szczegóły, co umożliwi im zdobycie nowej wiedzy na podstawie 
przedstawionych informacji.  

Dodatkowo, metoda studium przypadku stanowi dobry sposób na 
rozpowszechnianie dobrych praktyk biznesowych i pomysłów, jak również na 
wymianę doświadczeń między krajami. Wreszcie, studia przypadków budują 
świadomość i pozwalają ludziom dostrzec korzyści płynące z wdrażania modeli CE 
oraz są sposobem na budowanie zaufania do gospodarki okrężnej.  
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Zalety i wady metody studium przypadku 

Ograniczenia 
► Bycie bardzo ogólnym, co powoduje, że uczestnicy nie skupiają się na 

szczegółach 
► "Brak rygoru naukowego i zapewnienie niewielkiej podstawy do 

uogólnienia wyników na szerszą populację. Objętość danych, wraz 
z  obowiązującymi ograniczeniami czasowymi, wpłynęła na głębokość 
analizy, która była możliwa w ramach dostępnych zasobów" 
(simplypsychology.org, 2019) 

► Potencjalny wpływ własnych subiektywnych odczuć badaczy 
(stronniczość badacza) 

► Jest czasochłonny i kosztowny  

Mocne strony  
► Dostarcza szczegółowych (bogatych jakościowo) informacji 
► Zapewnia wgląd do dalszych badań 
► Rozważa problemy oparte na rzeczywistych sytuacjach życiowych 
► Określa możliwe rozwiązania 
► Uczenie nowych umiejętności 
► Angażuje uczestników 
► Zwykle opiera się na prawdziwych doświadczeniach i przedstawia 

sytuację do przeanalizowania i rozwiązania przez grupę 
► Nadaje się do dyskusji w dużych i małych grupach 
► Zachęca do zadawania pytań wyjaśniających: co się stało, jak 

i  dlaczego? 
 
 

3. Zachęcanie do refleksji: Burza mózgów  

Co to jest burza mózgów? 

Burza mózgów jest niezbędna do realizacji każdego pomysłu. Jest to proces 
wspólnego poszukiwania rozwiązania przez grupę. Podmioty zaangażowane w to 
poszukiwanie spotykają się (fizycznie, drogą elektroniczną lub nawet 
korespondencyjnie), aby nakreślić i sformułować rozwiązanie problemu.  

Jak używać? 

Kluczem do efektywnego wykorzystania strategii burzy mózgów jest logiczne 
podejście do tego procesu. Należy opracować strategię, która w efektywny sposób 
poprowadzi grupę od rozwiązania wstępnego do końcowego. Burza mózgów wiąże 
się z rozpoznaniem problemu, określeniem celu, zrozumieniem środków 
i  rozpoznaniem ograniczeń. Logiczne i kompleksowe podejście do procesu burzy 
mózgów pozwala stworzyć precyzyjną strategię, która zaspokoi potrzeby grupy 
i  zwiększy szanse na osiągnięcie celu.  
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"Burza mózgów" sama w sobie jest częścią większego procesu, zwanego "myśleniem 
projektowym", który jest procesem rozwoju i udoskonalania "w celu zrozumienia 
i  zajęcia się szybkimi zmianami w środowiskach użytkowników." (Interaction design 
foundation, n.d.). Przed rozpoczęciem procesu burzy mózgów konieczne jest 
ustalenie przez grupę: 

► Problem: jest to skuteczny punkt wyjścia. Problem przede wszystkim 
zbliża grupę do siebie. Rozpoznanie problemu inspiruje sam proces 
burzy mózgów I  zachęci do dalszego działania 

► Cel: to jest najważniejszy punkt. Określa on, dlaczego tu jesteśmy i co 
robimy. Cały proces burzy mózgów można znacznie przyspieszyć, 
określając dokładny cel, ponieważ gdy wszyscy członkowie zespołu 
burzy mózgów mają jasne pojęcie, jaki wniosek jest potrzebny, mogą 
skoncentrować swoje myślenie w  tym kierunku  

► Środki: jakie są dostępne narzędzia, które można wykorzystać, aby 
osiągnąć cel? Rozpoczęcie procesu burzy mózgów ze zrozumieniem, 
co jest dostępne, aby przeprowadzić zespół od burzy mózgów do 
osiągnięcia celu, który zwiększa możliwości i atuty członków zespołu 

► Ograniczenia: każda burza mózgów powinna rozpocząć się od 
rozważenia ograniczeń, z jakimi boryka się projekt. Ograniczenia 
mogą obejmować limit czasowy (kiedy projekt powinien zostać 
ukończony), dostępny budżet,  narzędzia oraz komunikację. 
Komunikacja jest kluczem do sukcesu projektu i  może być jednym 
z  najbardziej śmiertelnych zabójców projektu. Dobra komunikacja 
może przyspieszyć projekt w kierunku osiągnięcia jego celu. Zła 
komunikacja może zatrzymać projekt zanim zakończy się faza burzy 
mózgów 

 

Jak ją wykorzystać w kontekście Gospodarki Okrężnej? 

W kontekście CE, burza mózgów może być atutem dla refleksji nad wyzwaniami 
stawianymi przez model liniowy i zastanowienia się nad możliwymi rozwiązaniami. 
Może to być kluczem do pobudzenia kreatywności i innowacyjnego rozwoju 
pomysłów oraz rozwiązań biznesowych, które jednocześnie uwzględniają cele 
ekonomiczne, wartości społeczne i korzyści dla środowiska. Należy pamiętać, że 
posiadanie wytycznych i parametrów w tego rodzaju ćwiczeniach może również 
pomóc w zapewnieniu, że burza mózgów koncentruje się na omawianym temacie 
(Konietzko, Bocken & Hultink, 2020). 
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Jednym z pomysłów jest burza mózgów na temat modeli biznesowych, aby 
"przekształcić swój produkt w usługę dożywotniego użytkowania i dzielenia się nim". 
Tego typu ćwiczenie jest sugerowane przez VentureWell (n.d.). krok po kroku jest 
opisane poniżej, jak również na ich stronie internetowej: 

Krok 1: Burza mózgów na temat modeli biznesowych, które pozwolą przekształcić 
Twój produkt w usługę dożywotniego użytkowania i dzielenia się nim 

Rozpocznij sesję burzy mózgów, aby wygenerować pomysły na zmianę modelu 
biznesowego z jednorazowego zakupu na usługę na całe życie i dzielenie się nią. 
Można to osiągnąć poprzez wypisanie kilku pomysłów i związanej z nimi wartości 
dodanej dla klienta, który będzie korzystał z usługi, jak również wartości dodanej dla 
samej firmy. 

Krok 2: Zawęź swoje opcje burzy mózgów do 3-4 zwycięskich pomysłów 

Użyj narzędzi, które uznasz za odpowiednie, aby zawęzić listę z burzy mózgów do 
około trzech lub czterech pomysłów. Mogą one zostać wybrane w oparciu o kryteria 
takie jak: redukcja materiału na jednostkę funkcjonalną usługi, koszt lub 
użyteczność. 

Krok 3: Dla każdego zwycięskiego pomysłu, naszkicuj i oszacuj redukcję zużycia 
materiałów w tej opcji 

Dla każdego z Twoich zwycięskich pomysłów narysuj szybki szkic lub storyboard 
przedstawiający sposób, w jaki klient korzysta z produktu i usługi oraz oszacuj 
procentową redukcję zużycia materiału na jednostkę funkcjonalną usługi 
w  porównaniu z oryginalnym produktem. Na przykład, jeśli jeden z pomysłów dzieli 
produkt pomiędzy dwie osoby, ale trwa on tylko o połowę krócej, nie oszczędza 
materiału na jednostkę funkcjonalną.  Coś, co jest dzielone między dwie osoby i trwa 
dwa razy dłużej, zużywa tylko 1/4 materiału na jednostkę funkcjonalną, co stanowi 
ogromną poprawę. Pokaż obliczenia, w jaki sposób uzyskałeś szacowaną 
procentową redukcję dla każdego pomysłu. 

Krok 4: Wybierz jeden zwycięski pomysł i zilustruj go 

Wybierz jeden zwycięski pomysł (lub kombinację pomysłów) na podstawie wyników 
procentowej redukcji intensywności zużycia materiałów. Stwórz wysokiej jakości 
zdjęcie zwycięskiego pomysłu, ręcznie lub cyfrowo, aby jasno przekazać, w jaki 
sposób pomysł różni się od obecnego produktu i dlaczego jest to atrakcyjny projekt. 

Krok 5: Udokumentuj swoją decyzję i przeprowadź burzę mózgów 

Stwórz plik PDF ze zwycięskim projektem (lub kilkoma najlepszymi) i powodami, dla 
których jest to najlepsza opcja. 

Samoocena może być oparta na: 

1. Liście nowych pomysłów. 
2. Liście wartości każdego nowego pomysłu dla klienta. 
3. Liście wartości każdego nowego pomysłu dla biznesu. 
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4. Liście 3-4 najlepszych pomysłów. 
5. Pokazaniu procentowej redukcji zużycia materiałów dla każdego z tych 

projektów i pokazaniu obliczeń. 
6. Ilustracji zwycięskiego projektu. 
7. Opisu zwycięskiego projektu. 
8. Krótkiego opisu przekonującego uzasadnienia biznesowego dla 

ostatecznego wyboru projektu. 

Oczekiwane wyniki 

Logicznie i kompleksowo podchodząc do procesu burzy mózgów, można stworzyć 
i  dopasować strategię do potrzeb grupy I zwiększyć szanse na osiągnięcie celu 
końcowego. Burza mózgów nie oznacza, że cel zawsze zostanie osiągnięty. Jednak 
utrzymując problem oraz cel w centrum uwagi przez cały czas trwania burzy 
mózgów, grupa zachowuje koncentrację oraz ogranicza zachowania, które mogą 
niepotrzebnie zakłócić 29project lub zaburzyć harmonogram projektu. 
Uświadomienie sobie środków sprawia, że podejście jest realistyczne. Rozpoznanie 
ograniczeń zapewnia, że podejście pozostanie w zasięgu możliwości grupy. Burza 
mózgów nie gwarantuje, że 29project będzie w pełni efektywny przez cały czas. 
Zwiększa jednak szansę na to, że będzie on skuteczny.  

 

4. Zachęcanie do interaktywnej refleksji 
i  zaangażowania: Storytelling  

Czym jest Storytelling? 

Opowiadanie jest działaniem, jak również narzędziem, które może być wykorzystane 
w procesie jako środek do osiągnięcia celu. Poprzez storytelling można wyjaśnić, że 
działanie lub cel są konieczne, a także je zademonstrować. Informuje słuchaczy 
o  historii, naturze i realiach danego zagadnienia oraz buduje relację między 
słuchaczami a emitentami. Dzięki storytellingowi może wytworzyć się sympatyczna, 
emocjonalna więź, która angażuje słuchaczy w sprawę. Storytelling łączy ludzi 
z  projektami i przybliża ich do celu (Merla, E. 2009). 

Choć może nie być postrzegany jako jedyne lub najskuteczniejsze rozwiązanie, 
storytelling może być rozumiany jako narzędzie, które buduje więzi w sercach 
i  umysłach słuchaczy i przekonuje ich do zaangażowania się w pracę na rzecz 
osiągnięcia celu. Storytelling buduje namacalną więź między ludźmi, projektami 
i  celami oraz łączy ich w dążeniu do czegoś lepszego. 
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Główne aspekty 

► Ludzie: są to zarówno słuchacze, jak i mówcy w scenariuszu 
opowiadania. Każda osoba ma swoje własne, specyficzne pomysły, 
zainteresowania i wartości. Uwzględnienie każdego z tych punktów 
zwiększa szanse na to, że przekaz zawarty w opowieści zostanie 
dokładnie i pozytywnie odebrany przez słuchacza. Dlatego 
storytelling musi być dostosowany przez mówców tak, aby dotrzeć 
do docelowych słuchaczy. Nie oznacza to, że słuchacze nie docenią 
przekazu, ale zwiększa prawdopodobieństwo, że przekaz zostanie 
pozytywnie odebrany, a jego cele osiągnięte. Dobrze opowiedziana 
historia motywuje słuchaczy do działania. Storytelling zasiewa ziarna 
sympatii i sprzyja ich wzrostowi  

► Projekty: dobrze zorganizowany projekt zwiększa szanse na to, że 
opowieść przekona słuchaczy do konkretnego punktu. Opowiadanie 
może budować etapy projektu i odnosić go do jego uczestników 
oraz docelowych odbiorców. Jawne i ukryte znaczenia projektu mogą 
być zdefiniowane w sposób artystyczny lub zwięzły, w zależności od 
wybranego stylu. Raz zdefiniowane znaczenia mogą być 
przedstawione odbiorcom, a ich znaczenie podkreślone 

► Cele: cele każdego konkretnego projektu są głównym punktem 
opowiadania historii. Są one punktem wyjścia dla samych działań. 
Storytelling podkreśla dominujące znaczenie celów i przypomina 
słuchaczom, dlaczego warto realizować dany projekt. Informuje 
słuchaczy o aktualnej sytuacji, możliwych, rezultatach i sposobach ich 
osiągnięcia 

Jak to zrobić: Storytelling 

Storytelling jest skierowany do ludzi. Angażuje ich emocjonalnie w projekt i sprawia, 
że cel końcowy staje się ich celem. Projekty, mimo że istnieją samodzielnie, są 
wspierane przez opowiadanie historii. Każda historia ma swoje zakończenie; to jest 
cel. Opowiadanie historii przypomina odbiorcom o tym celu i podtrzymuje 
determinację, by go osiągnąć.    

10 kroków Storytellingu (Beck, 2016): 

1. Poznaj swoją publiczność: Jest to kluczowe dla określenia, jak długa 
powinna być historia i jakiego języka powinieneś używać   

2. Spraw, aby im zależało: Wyjaśnij, dlaczego Twoi odbiorcy powinni być 
zainteresowani Twoją historią i dlaczego jest ona dla nich istotna. Spraw, 
aby im zależało, albo emocjonalnie, albo intelektualnie, albo estetycznie. 
Wskazówka: zapisz to na karteczce post-it i przyklej na biurku, aby 
przypomnieć sobie, dlaczego ta historia jest ważna  

3. Ustaw scenę: Zaangażuj zmysły odbiorców. Przygotuj scenę i zapewnij 
widzom kontekst dla opowiadanej historii 
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4. Uzyj swojej kreatywności do kolejności przedstawiania wątków swojej 
historii: Możesz wybrać, w jaki sposób chcesz opowiedzieć swoją historię 
(np. zacząć od razu od akcji, od końca historii, itp.) 

5. Poznaj swoją puentę: Jaki jest cel opowiadania tej historii? Bądź kreatywny, 
ale nie zapominaj, aby zawsze było to istotne i interesujące 

6. Zaangażuj swoją publiczność: Użyj pytania, aby zaangażować odbiorców 
i  zatrzeć granicę między nimi a Twoją historią   

7. Wykorzystaj napięcie: Bądź opisowy i ekspresyjny; ekscytuj się, gdy 
opowiadasz o kulminacyjnych momentach swojej historii  

8. Zakończenie z wielkim finałem: Historia zawsze powinna być zamknięta. 
Możesz jednak zakończyć "wielkim pytaniem", aby stworzyć napięcie  

9. Nie ograniczaj się do słów: Wykorzystaj różne aktywa, takie jak zdjęcia, 
filmy, hashtagi i wszystko inne, co uznasz za skuteczne, nawet fizyczne 
przedmioty   

10. Ciesz się procesem: Powinieneś również czerpać przyjemność z przeżywania 
tego doświadczenia w swoich opowieściach 

Jak ją wykorzystać w kontekście gospodarki okrężnej? 

Opowiadanie historii jest szczególnie ważne, jeśli chodzi o zachęcanie i promowanie 
gospodarki okrężnej. Dzieje się tak, ponieważ opowiadanie historii odgrywa rolę 
w  kwestionowaniu naturalizowanych narracji i tworzeniu nowych, bardziej 
zrównoważonych i zgodnych z granicami planety.  

 "Osiągnęliśmy punkt, w którym potrzebujemy całkowitego zresetowania 
sposobu, w jaki projektujemy, konstruujemy, obsługujemy i demontujemy 
nasze systemy. Nie możemy budować nowych modeli zmian na zepsutych 

fundamentach. Potrzebujemy nowej historii, która będzie działać dla 
wszystkich". (GreenBiz, 2020). 

 
W związku z tym, wykorzystanie storytellingu do dzielenia się historiami, które są 
oparte na faktach i które wspierają przejście do gospodarki okrężnej, może stanowić 
kluczowy krok w tym procesie. 

Oczekiwane wyniki 

Storytelling nie jest jedynym narzędziem, które można wykorzystać do realizacji 
projektu. Jest to jednak ważne narzędzie, które, jeśli zostanie odpowiednio 
wykorzystane, może sprawić, że wydarzą się wielkie rzeczy. 

Storytelling jest cennym narzędziem, które buduje namacalną więź między ludźmi, 
ich projektami i celami, które te projekty chcą osiągnąć.  
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5. Wyciąganie wniosków z własnych 
doświadczeń i refleksji: dzielenie się, a następnie 
analiza  

Jak: dzielić się doświadczeniem, a następnie analizować 
literaturę 

Przed sesją 

W tym rodzaju metodologii sugerujemy, by trener poprosił uczestników 
o  przeczytanie wybranej bibliografii przed sesją. Bibliografia ta może być większa 
lub krótsza, ale sugeruje się, by dostarczyć studentom/uczniom różne fragmenty 
z  różnych książek, najlepiej reprezentujących różne podejścia do tematu. Można 
również dołączyć artykuły lub strony internetowe, jeśli prowadzący uznają to za 
stosowne. 

 

W trakcie sesji 

Prowadzący prosi uczniów, aby dobrali się w grupy zgodnie z artykułem, który 
wcześniej przeczytali w domu. 

Każda grupa wybierze prelegenta, który przedstawi przypadek związany z tematem 
sesji. Po każdym wystąpieniu, cała klasa będzie dyskutować w debacie, łącząc 
konkretny przypadek z różnymi podejściami przedstawionymi w przeczytanych 
artykułach, dając odpowiednie argumenty na temat tego, które podejście jest lepiej 
związane z przedstawionym przypadkiem.  

Po tym, jak wszystkie grupy przedstawią konkretne przypadki i przeprowadzą 
odpowiednią dyskusję, trener udostępni wszystkim studentom/uczestnikom 
bibliografię do dalszej lektury. 

  

Dobrze wiedzieć: Trener może dostarczyć określoną liczbę tekstów, 
które ułatwią kolejną sesję, tak aby stworzyć grupy robocze. 
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6. Czerpanie z własnych doświadczeń 
i  wzbudzanie refleksji: Dyskusje w grupach  
 

Celem każdej dyskusji jest zebranie przy jednym stole różnych punktów widzenia, 
aby wypracować lepsze spojrzenie na omawiany temat.  

Uzyskujemy lepszy obraz problemu i jesteśmy w stanie go zrozumieć, jeśli dzielimy 
się różnymi punktami widzenia na dany temat. Jesteśmy lepiej przygotowani do 
radzenia sobie z problemem poprzez naukę. To jest właśnie główny cel dyskusji.  

Czym są dyskusje grupowe? 

"Dyskusja grupowa może odnosić się do sytuacji komunikacyjnej, która 
pozwala jej uczestnikom na wyrażanie poglądów i opinii oraz dzielenie się 

nimi z innymi uczestnikami. Jest to systematyczna ustna wymiana informacji, 
poglądów i opinii na jakiś temat, zagadnienie, problem lub sytuację pomiędzy 

członkami grupy, którzy mają pewne wspólne cele" (ctb.ku.edu) 

 

Jak ją wykorzystać w kontekście gospodarki okrężnej? 

W kontekście gospodarki okrężnej, pozwala ona uczestnikom zainteresowanym 
różnymi tematami CE wyjaśnić pewne aspekty związane z tematem, lepiej go 
zrozumieć i bardziej aktywnie się zaangażować, wzmacniając możliwość wyrażenia 
swoich poglądów i wyjaśnienia wątpliwości.  

Mocne strony 

Dyskusje grupowe są dobrą metodą: 

► Przekazywania i dzielenia się wiedzą 
► Badania opinii i postaw na dany temat 
► Zaangażowania uczestników 
► Pomagania w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji 

 
Ponadto, dyskusje są bardzo skuteczne, gdy są wykorzystywane po każdej sesji jako 
refleksja. 
Dyskusja w małej grupie pozwala uczestnikom, którzy czują się niekomfortowo 
w  dużej grupie, na wyrażenie swoich opinii, a jednocześnie nie pozwala trenerowi 
zdominować rozmowy. 

Dyskusje mogą być bardziej formalne lub nieformalne i mogą obejmować dyskusję 
nad tekstem pisanym, debatę lub skupiać się na problemie, kwestii lub temacie, 
który ktoś wniósł do dyskusji.  
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Ogólnie rzecz biorąc, grupa dwóch lub trzech osób nie potrzebuje lidera do 
przeprowadzenia udanej rozmowy, ale lider lub facylitator może być przydatny, jeśli 
liczba uczestników wynosi pięć lub sześć osób. 

Aspekty dyskusji grupowej 

Według Community Toolbox, internetowego narzędzia do budowania społeczności, 
efektywna dyskusja grupowa składa się z kilku elementów:   

► Wszyscy członkowie grupy mają możliwość rozmowy, otwartego 
dzielenia się własnymi myślami i uczuciami oraz kontynuowania 
i  dokończenia swoich myśli 

► Wszyscy członkowie grupy mogą usłyszeć pomysły i uczucia innych 
osób wyrażone otwarcie 

► Członkowie grupy mogą bezpiecznie testować koncepcje, które nie 
zostały jeszcze do końca ustalone  

► Informacje zwrotne, zarówno pozytywne jak i negatywne, są 
uważane za konstruktywną metodę wprowadzania ulepszeń 
zachęcając do nich uczestników. Powinny być wyrażone w sposób 
szczery i pełen szacunku   

► Przedstawiane i omawiane są różne punkty widzenia 
► Dyskusja nie powinna być zdominowana przez żadnego 

z  uczestników 
► Argumenty opierają się na treści idei i opinii, a nie na osobach je 

wyrażających 
► Zakłada się, że uczestnicy pracują razem, aby rozwiązać konflikt, 

rozwiązać problem, opracować strategię, podjąć decyzję, znaleźć 
wartości, co do których wszyscy mogą się zgodzić, lub dojść do 
wniosku, z którego można przejść do dalszej debaty 

Jak prowadzić dyskusję w grupie 

Oto kilka typowych wskazówek, które warto wziąć pod uwagę prowadząc dyskusję 
grupową (ctb.ku.edu, 2015). 

► Wybierz miejsce (online/ twarzą w twarz) 
► Przynieś materiały, które pomogą w dyskusji 
► Zapoznaj się z celem i treścią dyskusji 
► Upewnij się, że wszyscy otrzymali wcześniej wszelkie niezbędne 

informacje, lektury lub inne materiały 
► Pomóż grupie ustalić podstawowe zasady 
► Zastanów się nad stylem przywództwa i stylem uczenia się 
► Wygeneruj agendy lub cele sesji 
► Prowadź dyskusję i zapewnij działania następcze (notatki 

podsumowujące, nagrywanie itp.) 
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7. Przyswajanie informacji: Ćwiczenie  

Co to są ćwiczenia? 

Ćwiczenia angażują słuchaczy i zachęcają ich do związania się z celem. Jest to 
również dynamiczna metoda edukacji. Nie ma ustalonego sposobu projektowania 
ćwiczeń, ale jest kilka sposobów, aby upewnić się, że ćwiczenia są relatywne dla 
publiczności. Relatywność, z kolei, buduje rozwiązanie.  

Działania te mają być jedynie podstawowymi pomysłami na rozpoczęcie burzy 
mózgów, która może promować innowacyjne pomysły i myślenie. Są one 
zaprojektowane tak, aby osoba lub grupa osób znalazła się w pobliżu danego tematu 
i zdobyła wiedzę poprzez doświadczenie jak on działa. 

Możliwe formaty - Jak przeprowadzić ćwiczenie 

Ćwiczenia mogą występować w następujących formach: 

► Indywidualne. Przedstaw osobie trzy propozycje na karteczkach 
dotyczące projektu. Dwie z nich są prawdziwe, a jedna fałszywa. 
Osoba powinna wskazać, która z propozycji jest fałszywa. Po jej 
wskazaniu należy zapytać, dlaczego jest fałszywa i zastanowić się, jak 
można by zmienić tę propozycję, aby była prawdziwa 

► Grupa. Grupie należy zaprezentować zdjęcia z projektów. Należy 
poprosić ich o opisanie tego, co widzą i oddzielić opisy od wniosków 
na temat tego, jaki jest ich zdaniem sens tych projektów. Po opisaniu 
i wyjaśnieniu wszystkich projektów należy zapytać grupę, które z nich 
uważają za najbardziej, a które za najmniej wartościowe. Po 
wyjaśnieniu odpowiedzi należy dać im kartkę papieru i poprosić 
o  zastanowienie się, jak mogliby ulepszyć najmniej wartościowy 
projekt 

► Interaktywne. Jest to rodzaj "wycieczki w teren". Należy wybrać cel 
podróży dla grupy. Przed udaniem się do miejsca docelowego należy 
najpierw pokazać grupie coś w rodzaju materiałów, na przykład 
plastikowe surowce wtórne na wysypisku śmieci. Wychodząc od tego 
pomysłu, grupa lub osoba indywidualna powinna zostać zabrana do 
miejsca, które promuje przetwarzanie tych materiałów. Tam będą 
mogli zobaczyć z pierwszej ręki, jak działa gospodarka okrężna.  
Pozwala to na szczególną "praktyczną" naukę, która inspiruje 
jednostkę lub grupę wiedzą z pierwszej ręki. Wiedza z pierwszej ręki 
jest często inspirująca dla jednostek, ponieważ czują się one 
emocjonalnie związane z  przedmiotem swojego doświadczenia. Z tą 
inspiracją mogą być bardziej skłonni do rozpowszechniania 
doświadczeń związanych z gospodarką okrężną 
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Jak ją wykorzystać w kontekście gospodarki okrężnej? 

Wykonywanie ćwiczeń może być przydatne do przełożenia refleksji i inspiracji 
wyniesionych z teorii na praktykę. Jest to ważny krok do uświadomienia sobie, że 
gospodarka okrężna jest nie tylko możliwa, ale również oferuje szereg nowych 
możliwości, w tym możliwości biznesowych. W związku z tym, można zbadać trzy 
metody prowadzenia ćwiczeń. Ćwiczenia indywidualne i grupowe są ważnymi 
metodami refleksji i analizy, natomiast ćwiczenia interaktywne mogą wspierać 
działania mające na celu pokazanie uczniom rzeczywistych korzyści i możliwości 
zastosowania gospodarki okrężnej.  

Oczekiwane wyniki 

Działania te nie są w żadnym wypadku gwarancją skłonienia ludzi do prowadzenia 
stylów życia odbiegających od normy, takich jak gospodarka okrężna. Mają raczej 
nadzieję, że zainspirują ludzi, ponieważ inspiracja może być zaraźliwa i przerodzić się 
w coś, co spowoduje prawdziwą i głęboką zmianę. 

 

8. Przyswajanie informacji: Uczenie się przez 
działanie  

Co to jest "Nauka przez działanie"? 

Ta metoda szkolenia koncentruje się na "robieniu, wytwarzaniu, ćwiczeniu 
i  obserwowaniu" poprzez bezpośrednie doświadczenie wykonywania zadania. 

Celem praktyki leaning by doing jest zaangażowanie uczestników w różne 
praktyczne działania, dzięki którym mogą nauczyć się rozwiązywać problemy, 
zdobywać umiejętności i przenosić informacje na sytuacje z życia wzięte. 

Jest to podejście do praktycznego uczenia się opracowane przez Johna Deweya. 

Aspekty uczenia się przez działanie 

Metoda ta wykorzystuje rzeczywiste sytuacje życiowe jako kluczowy punkt dla 
uczenia się i może być rozwijana i praktykowana "jako osadzone uczenie się 
w  kontekstach świata rzeczywistego, w tym w laboratorium, warsztacie lub pracy 
studyjnej, praktyki, uczenie się oparte na problemach, przypadku, projekcie, 
dociekaniu, współpracy" (Bates, A.W. (Tony), (2019), 

Jak ją wykorzystać w kontekście gospodarki okrężnej? 

Uczenie się przez działanie jest aktywną metodą nauczania gospodarki okrężnej. 

W kontekście nauki o tematyce związanej z gospodarką okrężną, metoda ta może 
być wykorzystana w procesie lepszego zrozumienia, jak przejście z gospodarki 
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linearnej do CE i przyjęcie tego podejścia może prowadzić do zwiększenia produkcji 
i  efektywności w przedsiębiorstwie czy firmie.  

Poprzez metodę uczenia się przez działanie trener może: 

► umożliwić uczestnikom praktyczne doświadczenie nowego modelu 
biznesowego (interakcji pomiędzy produktami i usługami) 

► rozwijać nowe umiejętności, np. w zakresie przygotowywania 
kompostu organicznego, projektowania produktów, napraw 
i  modernizacji produktów  

► dać uczestnikom zrozumienie zalet i ograniczeń różnych praktyk CE 
(naprawa, ponowne użycie, recykling) 

► umożliwić uczestnikom sprawdzenie powyższych praktyk w  praktyce 

Metoda ta może prowadzić uczestników przez różne doświadczenia edukacyjne 
i  w  ten sposób poszerzyć ich zrozumienie gospodarki okrężnej oraz dowiedzieć się, 
jak koncepcja ta może być zastosowana w różnych częściach gospodarki. Na 
przykład, uczestnicy mogą zbadać, w jaki sposób zasady CE mogą być zastosowane 
w  różnych branżach, takich jak przemysł mody, projektowanie produktów, itp. 

Jak ułatwić uczenie się przez działanie 

Ścieżka uczenia się przez działanie może być zaprojektowana przez trenera w trzech 
prostych krokach: 

1. Podziel się z uczestnikami koncepcjami teoretycznymi związanymi 
z  koncepcjami CE (użyj różnych metod, aby zaangażować uczestników: 
audiowizualnych, tekstu pisanego, demonstracji, dyskusji grupowych). 

2. Zaoferuj uczestnikom przestrzeń do zastosowania w rzeczywistych 
sytuacjach tego, czego nauczyli się podczas kursu. Na przykład, możesz 
wzmocnić ich zrozumienie mikro-poziomu (poziomu produktu) gospodarki 
okrężnej poprzez wycieczkę do firmy produkcyjnej wytwarzającej cyrkularne 
produkty. Dodatkowo można ich zachęcać do opracowywania instrumentów 
polityki w celu przyspieszenia przejścia do gospodarki okrężnej lub do 
udziału w "tear-down-labs, prosząc uczestników o  rozebranie przedmiotów, 
np. telefonów komórkowych, aby zacząć głębiej myśleć o możliwości 
naprawy, demontażu itp.)" (Kirchherr, J i  Piscicelli, L, 2019). 

3. Zapewnij uczestnikom przestrzeń do refleksji, aby mogli efektywnie 
zrozumieć i zapamiętać informacje. Jeśli doświadczenie jest nowe, daj im 
czas na zastanowienie się, rewizję i zintegrowanie nowych umiejętności, 
wiedzy i doświadczenia. 

Co z właściwymi wykładami?  
Wykłady można uznać za uosobienie tradycyjnej edukacji - ekspert opowiadający 
o  jakimś temacie przed słuchającą go publicznością. Może to być zarówno 
inspirujące, jak i nudne, w zależności od kilku aspektów: zainteresowania słuchaczy 
samym tematem, stylu komunikacji wykładowcy, sposobu prezentacji wykładu 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344919303015#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344919303015#!
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(twarzą w twarz, streaming, nagranie on-line...) oraz charakterystyki samej 
publiczności (liczba uczestników, spójność grupy, czy obecność jest dobrowolna czy 
obowiązkowa, itp.) W związku z tym, podczas omawiania innowacyjnych koncepcji 
w bardziej tradycyjnym kontekście, ważne jest posiadanie odpowiednich 
umiejętności, aby mieć skuteczny i udany wykład. 

Przygotowanie 

Poznaj materiał 

Wykładowca musi wiedzieć, jaki rodzaj materiału będzie użyty i być w stanie łatwo 
nim zarządzać. Na przykład, jeśli ma to być konkretna bibliografia, krótkie klipy lub 
prezentacja slajdów, ekspert musi wiedzieć, jaki rodzaj zasobów najlepiej wspiera 
jego wykład, aby przekazać wiedzę lub umiejętności.  

Poznaj publiczność 

Czy prowadzenie wykładu dla grupy inżynierów i dla grupy lekarzy jest takie samo? 
Wykładowca musi znać swoją publiczność i dostosować treść i sposób jej 
przekazywania, aby odpowiednio i z sukcesem nawiązać z nią kontakt. 

Poznaj pomieszczenie 

Jeśli ma to być sesja bezpośrednia, wykładowca powinien znać cechy sali: wielkość, 
jakość dźwięku, dostępne urządzenia elektroniczne. Nawet liczba dostępnych 
gniazdek elektrycznych może stanowić różnicę między dobrym a złym wykładem. 

Przekaz 

Poznaj swój cel 

Wykładowca powinien być w stanie podsumować kluczowe przesłanie swojego 
wykładu w jednym zdaniu. Dobrą strategią rozwoju jest postawienie pierwszego 
pytania i odpowiadanie na nie w trakcie sesji. 

Popracuj nad narracją swojego wykładu 

Sprawdź, czy twój wykład ma jasną strukturę początku, środka i końca i upewnij się, 
że mówisz o tym, kto, co, dlaczego i jak (Kahle, 2020). Wykład będzie miał większy 
wpływ na słuchaczy, jeśli będą oni zainteresowani jego rozwinięciem lub tym, "co 
nastąpi później". Podtrzymuj ich motywację. Jeśli chcesz pójść dalej, połącz swoją 
historię z życiem osobistym słuchaczy, nic nie działa lepiej niż utożsamianie się 
słuchaczy z Twoją wypowiedzią. 

Zaangażuj swoją publiczność 

Sukces wykładu w dużym stopniu zależy od przepływu, jaki wytwarza się między 
wykładowcą a słuchaczami. Jest bardziej prawdopodobne, że nawiążesz z nimi 
kontakt dostosowując język i gesty do ich sposobu komunikacji, niż oczekując, że oni 
dostosują się do Ciebie. 
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Nie zapominaj, że udział słuchaczy jest kluczowy: zadawaj pytania, nawiąż rozmowę 
między tobą a nimi. Wzmocnij ich, ucz się od nich (Kahle, 2020). 

Kontroluj możliwości interaktywne 

Power Point jest ok, ale czy masz umiejętności, aby uczynić go również atrakcyjnym? 
Czy skorzystałeś z innych możliwości? Audio, wideo, wideorozmowy, streaming, 
gry... W dobie technologii nie pozwól, by telefony komórkowe słuchaczy oderwały 
ich uwagę od Ciebie! Zamiast tego zaangażuj ich telefony komórkowe do wsparcia 
Twojego wykładu. Wykorzystaj inne zasoby techniczne i narzędzia interaktywne, aby 
uczynić go atrakcyjnym. 

Ocena 

Bardzo ważne jest, aby dowiedzieć się od słuchaczy, jak przebiegał wykład. Czasami 
ogólna atmosfera wiele ci powie, ale nigdy nie zaszkodzi użyć formularza szybkiej 
oceny, aby zmierzyć sukces słuchaczy - lub jakiejkolwiek innej techniki informacji 
zwrotnej. 

 

Krok poza środowisko wykładowe: 
Warsztaty  
Prowadzenie warsztatów jest techniką nauczania, która bardzo różni się od 
tradycyjnych wykładów, ponieważ warsztaty są wybitnie praktyczne. Podczas gdy 
wykłady opierają się bardziej na teorii i  prezentacji treści, warsztaty skupiają się 
bardziej na rozwoju umiejętności i  kompetencji.  

Zwykle warsztaty różnią się od wykładów. Liczba uczestników jest mniejsza niż 
w  przypadku tradycyjnych lekcji, aby sprzyjać ich aktywnemu uczestnictwu podczas 
sesji. 

W tym miejscu chcemy Wam zaproponować, jak zorganizować warsztaty w ramach 
jeszcze bardziej praktycznego podejścia: odwróconej klasy. 

Podejście odwróconej klasy do warsztatów 

Odwrócona klasa to podejście pedagogiczne, w którym bezpośrednie uczenie się 
odbywa się poza klasą, w której czas lekcyjny jest wykorzystywany na wykonywanie 
czynności wymagających rozwoju bardziej złożonych procesów poznawczych, do 
czego niezbędne jest doświadczenie nauczyciela (Kit De Pedagogía Y Tic, 2020). 

Jego głównym celem jest poprawa procesu nauczania-uczenia się poprzez 
wykonywanie prostych czynności poza klasą (takich jak obserwacja, 
zapamiętywanie, podsumowywanie itp.). Bardziej złożone czynności (takie jak 
rozumowanie, badanie, analiza, itp.), które wymagają interakcji z  rówieśnikami 
i  pomocy nauczyciela, mogą być również wykonywane w klasie (Kit De Pedagogía Y 
Tic, 2020). 
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Jego główne cechy to aktywne uczenie się, zmiana tradycyjnej roli nauczyciela-
ucznia, zindywidualizowane uczenie się, technologie informacyjno-komunikacyjne, 
inkluzywność i ciągła ocena. 

Poza salą lekcyjną  

Nauczyciel / trener 

► Zaplanuj i zaprojektuj treść warsztatu, który zostanie 
przeprowadzony w klasie, dbając o cały proces uczenia się 
i  nauczania. Zastanów się, jakie podejścia chciałbyś zastosować 
(uczenie się w oparciu o projekt, uczenie się poprzez współpracę...) 

► Zaplanuj i zaprojektuj czynności, które uczniowie będą wykonywać 
samodzielnie poza klasą: oglądanie filmów, czytanie, odpowiadanie 
na quizy... 

► Włącz technologie w celu promowania aktywnego uczenia się 
► Projektuj działania oceniające, które promują uczenie się uczniów 

Uczniowie 

Studenci/uczniowie powinni być proaktywni i wykonać sugerowane zadania przed 
zajęciami, aby jak najlepiej wykorzystać każdą sesję. 

W klasie  

Nauczyciel / trener 

► Prowadzi i ułatwia naukę, obserwując ich specjalne potrzeby, jak 
również ich rytm jako grupy 

► Zapewnia grupie ciągłą informację zwrotną 
► Tworzy przestrzeń dla oceny i samooceny 

Uczniowie 

Studenci/uczniowie powinni zobowiązać się do wykonania ćwiczeń i uwzględnienia 
informacji zwrotnych od trenera. 

Zalety podejścia odwróconej klasy  

► Zwiększa zaangażowanie uczniów w proces uczenia się 
► Wykorzystuje zasoby technologiczne, które poprawiają interakcję 

i  proaktywność  
► Pozwala uczniom uczyć się w ich własnym tempie 
► Optymalizuje czas spędzany w klasie 
► Oferuje bardziej zindywidualizowane podejście do nauczania 
► Zwiększa motywację uczniów i nauczycieli 
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Organizacja warsztatów odwróconych - sugestie  

Metoda Kahoot  
 

► Przed zajęciami 

Trener zapewnia studentom/uczniom materiały do nauki. Materiały te mogą mieć 
charakter od bardziej teoretycznych do bardziej praktycznych, w zależności od celu 
sesji.  

Niektóre pomysły mogą polegać na czytaniu tekstów, oglądaniu filmów, 
uczestniczeniu w forum, wykonywaniu ćwiczeń, itp. 

Uczniowie muszą się z nimi zapoznać przed lekcją. 

► Podczas zajęć 

Na początku lekcji trener wyśle do swoich uczniów quiz Kahoot. Quiz ten będzie 
zawierał pytania dotyczące kluczowych tematów sesji. Wyniki quizu ujawnią 
zarówno treści, które studenci/uczniowie rozumieją lepiej, jak i te, które wymagają 
szczególnego wsparcia podczas lekcji.  

Technika ta pomoże uczestnikom lepiej poznać, nad którymi częściami muszą 
popracować bardziej intensywnie i które są ich mocną stroną jako jednostek i grupy. 
Z drugiej strony, takie podejście pomoże trenerowi dogłębnie zrozumieć rytm grupy 
oraz aspekty, które należy wzmocnić podczas sesji bezpośrednich.  

Jak to zrobić: Warsztaty Circular Economy  

Teraz, kiedy już rozumiecie, czym są warsztaty i jak można je prowadzić, przyjrzymy 
się kilku pomysłom na wykorzystanie warsztatów do wprowadzenia gospodarki 
okrężnej, jej koncepcji oraz zainspirowania do stosowania cyrkularnych praktyk 
i  myślenia.  

Szukając w Internecie warsztatów, w których można wziąć udział i dowiedzieć się 
czegoś o gospodarce cyrkularnej, można zauważyć, że mogą one mieć różne kształty 
i formaty. Mogą to być warsztaty informacyjne, refleksyjne, a nawet praktyczne, 
podczas których uczestnicy pracują nad jakimś produktem, aby zastosować praktyki 
i  zasady gospodarki okrężnej.  

Na przykład, warsztaty gospodarki okrężnej mogą być zajęciami z upcyklingu, 
podczas których uczestnicy mogą ulepszyć jeden produkt, aby umożliwić jego 
ponowne użycie zamiast wyrzucenia. Wymaga to jednak pewnych umiejętności 
rękodzielniczych od prowadzącego lub od uczestników, którzy mogą pomóc sobie 
sami.  

Warsztaty są więc rodzajem zajęć, które pozwalają na wykorzystanie 
przedstawionych wcześniej metod w różnych formach i kombinacjach - można 
wybrać te, które są najbardziej odpowiednie dla danego tematu i celów, jakie się 
chce osiągnąć. 
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Niezależnie od tego, jaki kształt będą miały Twoje warsztaty, ważne jest, aby wziąć 
pod uwagę, że w celu promowania przejścia na gospodarkę okrężną, istotne jest, 
aby wzbudzić refleksje i mieć rzeczywisty wpływ na myślenie i praktyki uczestników.  

Istnieją zatem kluczowe aspekty, które należy rozważyć podczas warsztatów 
poświęconych gospodarce okrężnej: 

► Zdefiniuj cel warsztatów: jakie kluczowe informacje chcesz, aby 
uczestnicy poznali po zakończeniu zajęć?  

► Zacznij od istotnych informacji dotyczących celu, który sobie 
wyznaczyłeś: może  to być studium przypadku, artykuł lub inne 
materiały dydaktyczne, zdjęcia, a nawet film pokazujący informacje 
i  dane dotyczące np. zagadnień gospodarki liniowej 

► Zoom-in - Daj uczestnikom czas na refleksję i interakcję w ramach 
pewnego rodzaju aktywności, najlepiej w małych grupach, może to 
być opracowanie diagramu, burza mózgów, opowiadanie historii, 
ćwiczenie lub gra (np. gry karciane z obrazkami lub interaktywna 
aktywność skłaniająca uczestników do refleksji nad systemem 
liniowym i kołowym, itp.) 

► Zoom-out - dyskusja grupowa: po zakończeniu ćwiczenia 
w  mniejszych grupach, wróć do większej grupy i poproś 
o  przedyskutowanie swoich doświadczeń. Może to nasunąć ważne 
refleksje, takie jak: czy grupy zrobiły coś inaczej? Czy osiągnęły inne 
wyniki? Czy inaczej postrzegali różne sprawy? WAŻNE: w tym czasie 
zapisz kluczowe tematy i słowa, które mogą być przydatne 
w  następnym kroku, kiedy będziesz wyciągał wnioski z tych refleksji 

► Podsumowanie - Opierając się na kwestiach poruszonych w dyskusji 
grupowej, poproś uczestników o wyciągnięcie własnych wniosków. 
Jaki jest problem z  przedstawionym tematem? Co należy zmienić? 
Dlaczego ważne jest, aby to się zmieniło? W jaki sposób mogą 
odegrać rolę w procesie wprowadzania tej zmiany? 

Łatwo zauważyć, że kluczem do wszelkich działań związanych z gospodarką okrężną 
jest skłonienie uczniów do myślenia, refleksji i wyciągania własnych wniosków. Jest 
to niezbędne, aby mogli oni dokonywać własnych wyborów i  zastanowić się, w jaki 
sposób zmiany mogą zostać wprowadzone w ich życiu w  sposób namacalny. 
W  związku z tym, podczas warsztatów na temat gospodarki okrężnej pamiętaj, aby 
nie tylko przedstawiać informacje ale także podnoś ich wagę. Zachęcaj uczestników, 
aby sami doszli do celu. Niech poczują, że mogą być częścią tego procesu. 
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Wskazówki dotyczące treningu  

Jak przeprowadzić efektywne szkolenie? 

Jeśli chcesz rozwinąć nową umiejętność, nauczyć się czegoś przydatnego lub po 
prostu uzupełnić swoją wiedzę - szkolenie jest niezbędne.  Jak stworzyć skuteczny 
program szkoleniowy, aby wywrzeć wpływ? 

Przede wszystkim, aby osiągnąć cele uczestników w sposób przyjemny i angażujący 
dla wszystkich zaangażowanych, należy stosować systematyczne podejście.  

Oto kilka konkretnych wskazówek i technik, które pomogą każdemu trenerowi 
opracować efektywny kurs szkoleniowy: 

► Ocena potrzeb szkoleniowych jest dobrym sposobem na 
opracowanie programu szkoleniowego: Przed rozpoczęciem 
jakiegokolwiek programu szkoleniowego ważne jest zastosowanie 
oceny potrzeb szkoleniowych w celu określenia, jakie są potrzeby 
szkoleniowe uczestników. W ten sposób trener uzyskuje przegląd 
potrzeb i luk w wiedzy uczestników   

► Ustalenie celów szkoleniowych organizacji: Te wcześniej 
zidentyfikowane potrzeby i luki powinny zostać ocenione, 
uszeregowane pod względem ważności i przekształcone w priorytety 
szkoleniowe firmy 

► Stwórz plan działań szkoleniowych: Kolejnym krokiem dla każdego 
trenera jest szczegółowe określenie sposobu stworzenia 
i  przeprowadzenia szkolenia. W tej fazie trener tworzy i szczegółowo 
opracowuje kompleksowy plan działania, który obejmuje teorie 
uczenia się, wytyczne, materiały, zasoby itd. Trener weźmie pod 
uwagę potrzeby uczestników, styl uczenia się, oczekiwania oraz 
zasoby  

► Wdrożenie szkolenia: Na etapie wdrażania stworzony program 
szkoleniowy nabiera życia. W ramach tego etapu program jest 
promowany, uruchamiany i  wdrażany. Ta część jest bardzo ważna 
dla przeanalizowania opinii uczestników, wprowadzenia 
ewentualnych poprawek i sprawdzenia, czy program przebiega 
efektywnie  

► Ocena i korekta szkolenia: Ostatni etap poświęcony jest ewaluacji 
i  rewizji. Celem tej części jest sprawdzenie, czy program szkolenia 
spełnił założone cele. Należy poprosić uczestników o informacje 
zwrotne i dokonać oceny, a  następnie odpowiednio zmodyfikować 
plan działania 
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Wskazówki dotyczące prowadzenia szkolenia  

► Bądź precyzyjny od początku zajęć (jasno przedstaw cele nauczania, 
co zamierzasz omówić, wyjaśnij kluczowe punkty i odnieś się do 
wszelkich innych informacji, które uczestnicy powinni znać) 

► Zakończ każdą sesję spotkania podsumowaniem tego, co zostało 
omówione. Stosuj powtórzenia, aby pomóc uczestnikom zrozumieć 
i  zachować informacje 

► Stwórz lepsze warunki do nauki, prowadząc uczestników przez 
materiały lub treści multimedialne, wyjaśniając im, na co mają 
zwrócić uwagę i co zapamiętać. "Wyjaśnienie celu multimediów 
zapewnia skuteczny odbiór zawartych w nich informacji" 
(simplifytraining.com) 

► Zaangażuj uczestników w temat uczenia się i poproś ich o podzielenie 
się swoimi doświadczeniami. Słuchając różnych głosów 
I  doświadczeń, uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej na dany temat 
niż słuchając tylko trenera 

► Poświęć czas na analizę tego, co działa, a co nie. Stosuj różne techniki 
lub metody, które spodobają się grupie 

► Pilnuj czasu, zaczynaj punktualnie i kończ zgodnie z obiecanym 
harmonogramem.  Nie czekaj na spóźnialskich, aby wstrzymać zajęcia  

► "Postaw się w ich sytuacji - lub na ich miejscu. Rób częste przerwy, 
zwłaszcza w  przypadku sesji trwających pół dnia lub cały dzień" 
(Źródło: simplifytraining.com) 

► Zwracaj się o opinie na temat sesji szkoleniowej. Recenzje działają 
lepiej, gdy są pisemne i anonimowe. Opinie uczestników są 
niezbędne do tego, by kolejna sesja i cały program szkolenia były 
bardziej adekwatne 

Inne wskazówki, które dają uczestnikom możliwość przećwiczenia tego, czego się 
uczą w trakcie szkolenia. 

► Opowiadaj ciekawe historie 
► Zadawaj pytania prowokujące do myślenia 
► Pokaż klip wideo i zachęć uczniów do dyskusji na temat tego, co 

obejrzeli 
► Użyj obrazków, aby wyjaśnić proces lub nieznane pojęcia 
► Wykorzystaj scenariusze, aby pomóc uczestnikom wyobrazić sobie, 

jak mogą zastosować to, czego się uczą 
► Daj im praktyczne ćwiczenia, aby mogli przećwiczyć to, czego się uczą 
► Przeprowadzaj niekonkurencyjne quizy 
► Uczyń technologię, taką jak urządzenia mobilne, częścią 

doświadczenia uczenia się (np. użyj systemu odpowiedzi publiczności 
lub poproś uczestnika o  wyszukanie odpowiedzi online lub 
wyszukanie informacji)" (cdc.gov, 2018) 
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Rzeczy, które należy rozważyć przed i w trakcie szkolenia 
online 

► Sprawdź urządzenia  
► Wykorzystaj różne narzędzia, takie jak Kahoot czy pokoje do ćwiczeń 

praktycznych i angażowania uczestników 
► Zadawaj pytania, aby zaangażować uczestników, zmotywować ich do 

działania i  przyciągnąć ich uwagę oraz zainteresowanie 
► Kontroluj czas i zrozum, że uczestnicy mają również inne obowiązki 
► Wcześniej udostępnij materiały 
► Wybierz trenera, który jest widoczny i aktywny, empatyczny i posiada 

umiejętności nauczania online 
► Jasno określ swoje cele i korzystaj z formularzy oceny 

 

Lista najczęstszych błędów i sugerowane rozwiązania  

Najczęstsze błędy 

1. Unikaj szkoleń masowych: Pomysł stworzenia szkolenia, które będzie 
odpowiadało wszystkim uczestnikom nie jest produktywną opcją. Pomocne 
może być raczej dostosowanie szkolenia do potrzeb poszczególnych osób, 
co dotyczy ustalenia jasnej roli i oczekiwań, przy jednoczesnym otwarciu się 
na dalsze dyskusje.  

2. Unikaj niejasnych celów i zadań: Jeśli trener nie ma jasno w głowie, jakie są 
cele programu szkoleniowego i nie jest w stanie podzielić się nimi 
z  uczestnikami, może to wywołać zamieszanie. Dlatego ważne jest, by znać 
swoje cele i kroki, które prowadzą do ich osiągnięcia. Używaj celów SMART, 
bądź precyzyjny, podejmij konkretne działania i  mierzalne kroki, aby 
upewnić się, że osiągniesz swoje cele.  

3. Unikaj poświęcania czasu na tworzenie planu, który nie jest możliwy do 
zrealizowania: Nie ma sensu projektowanie strategii, która nie jest 
realistyczna. Zastanów się nad ramami czasowymi, budżetem i dostępnymi 
narzędziami, a następnie określ, co można zrobić. 

4. Unikaj przeciążania uczestników materiałami lub zadaniami: Ten częsty 
błąd może sprawić, że uczestnicy stracą swój początkowy entuzjazm czy 
zaangażowanie. Ma to negatywne skutki, szczególnie dla uczestników, 
którzy biorą udział w danym szkoleniu w wolnych chwilach, podczas 
dojazdów do pracy lub pomiędzy spotkaniami. Skutecznym rozwiązaniem 
jest podzielenie treści na małe fragmenty, z którymi można sobie łatwiej 
poradzić. 

5. Unikaj nudnych treści: Jednym z najczęstszych błędów szkoleniowych jest 
dostarczanie nudnych treści. Żaden uczestnik szkolenia nie będzie 
podekscytowany, aby zaangażować się lub zwrócić uwagę na szkolenie, jeśli 
treść jest przekazywana w nudny sposób.  Rozmowy na tematy biznesowe 
i  CE mogą być również zabawne i rozrywkowe! 
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Rozwiązania: Otwórz szkolenie za pomocą attention-gettera (Źródło: cdc.gov 
(2018): 

► Opowiedz im zaskakujący fakt albo ciekawą historię 
► Zadaj pytanie skłaniające do myślenia 
► Poproś ich o podzielenie się tym, co mają nadzieję wynieść z tego 

szkolenia 

 

Kolejny częsty błąd: Brak sensu 

Dla każdego dorosłego uczestnika szkolenia istotne jest posiadanie odpowiednich 
treści powiązanych z kontekstem rzeczywistości. Wszystko, co jest zbyt akademickie, 
teoretyczne lub nie pomaga w osiągnięciu wyniku finansowego firmy, nie powinno 
być częścią programu nauczania. A to, co zostanie, powinno być uproszczone 
i  napisane na nowo, tak aby pasowało do odbiorców, którymi są profesjonalni 
pracownicy korporacji, starający się być lepszymi w swojej pracy" (Andriotis, N., 
2017). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje 
ćwiczeń  
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Wstęp  
Ćwiczenia stanowią podstawę praktycznej nauki zawodu. Mają one zasadnicze 
znaczenie dla ugruntowania wiedzy teoretycznej zdobytej podczas szkolenia 
I  pozwalają na praktyczne zastosowanie wszystkich nabytych umiejętności. 
Ćwiczenia muszą mieć wyznaczone cele i zapewniać postępy uczących się w trakcie 
całego ich rozwoju. Oczekuje się, że po ich wykonaniu uczący się osiągną 
wyznaczone cele lub zidentyfikują swoje główne trudności lub obszary, w których 
chcą się poprawić.  

Niewątpliwie nauczyciele i trenerzy odgrywają kluczową rolę w projektowaniu, 
opracowywaniu, wdrażaniu i ewaluacji ćwiczeń, które mają być wykonywane 
w  klasie lub poza nią. W końcu to oni są w stanie zidentyfikować i zająć się mocnymi 
i słabymi stronami swojej grupy uczniów. 

Następnie proponujemy kilka ćwiczeń, które mogą ukierunkować i wspomóc rozwój 
trenerów oraz posłużyć jako punkt odniesienia. Więcej inspiracji związanych 
z  ćwiczeniami można znaleźć w naszych modułach szkoleniowych. 

 

Badanie śladu węglowego  

Cel:  

Poznanie śladu węglowego każdego ucznia na podstawie jego codziennych nawyków 
życiowych. Omówienie możliwych środków zmniejszenia tego śladu na poziomie 
indywidualnym. 

Zanim zagłębimy się w temat, proponujemy przeprowadzenie krótkiego testu, który 
pozwoli poznać ślad węglowy każdego ucznia. Odpowiadając na kilka pytań 
związanych z codziennymi nawykami życiowymi, każdy uczeń może dowiedzieć się, 
jaki jest jego ślad węglowy, mierzony w kilogramach na rok. Test śladu węglowego 
klasyfikuje ślad węglowy w zależności od różnych obszarów życia, takich jak 
jedzenie, transport, życie i nawyki zakupowe. W każdej z tych dziedzin może udzielić 
konkretnych wskazówek, jak zmniejszyć ich wpływ na środowisko. W ten sposób 
każdy uczeń będzie mógł dowiedzieć się, w których obszarach jego wpływ jest 
najmniejszy, a w których można go jeszcze poprawić. Tego rodzaju testy są dostępne 
i bezpłatne w Internecie. 

Prowadzenie zajęć 

Propozycja tego ćwiczenia jest następująca (From a waste economy to a circular 
economy, n.d.): 

► Uczniowie indywidualnie wykonują test śladu węglowego 
► Uczniowie dobierają się w pary, aby porównać wyniki swoich testów 

https://swideas.se/s/IO1_Training-Modules.pdf
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► Każdy z członków pary identyfikuje obszary, w których mógłby się 
poprawić i  udziela swojemu partnerowi konkretnych rad, jak 
zmniejszyć swój ślad węglowy 

► Omówienie w grupie głównych ustaleń, znalezionych rozwiązań 
i  wniosków. 

 

Niektóre testy śladu węglowego są następujące: 

https://lifestyletest.sitra.fi/ 

https://footprint.wwf.org.uk/#/ 

 

(Od gospodarki opartej na odpadach do gospodarki obiegowej, n.d.) 

 

Gospodarka cyrkulacyjna w telefonach 
komórkowych  

Cel:  

Identyfikacja cech gospodarki cyrkularnej w konkretnym produkcie poprzez 
porównanie i omówienie. 

Prowadzenie zajęć 

Prowadzący poleca uczestnikom obejrzenie poniższych filmów i porównanie, w jaki 
sposób jeden produkt “jest bardziej okrągły od drugiego”. 

  

https://lifestyletest.sitra.fi/
https://footprint.wwf.org.uk/#/
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Premiera Fairphone 3 
(sierpień 2019) 

Wprowadzenie iPhone'a 11  
(wrzesień 2019) 

(Fairphone, 2019) (Reklamy na Youtube, 2019) 

  
 

Następnie prowadzący poprosi uczestników o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania: 

► Jakie produkty są prezentowane w tych reklamach? 
► Jakie są podobieństwa pomiędzy obydwoma produktami? A jakie są 

różnice? 
► Jaka jest propozycja wartości każdego z nich?  
► Czy potrafisz zidentyfikować cechy gospodarki cyrkularnej w którymś 

z nich? Jakie cechy zidentyfikowałeś? 
► Czy mógłbyś zaproponować pomysły na promowanie gospodarki 

cyrkularnej w  produkcji i konsumpcji tego typu produktów? 
 
 

Jakie są Twoje odpady żywnościowe?  

Cel:  

Prowadzenie zajęć 

Trener poprosi uczestników o zrobienie zdjęć odpadów żywnościowych, które 
wyrzucili w ciągu siedmiu dni. Jako odpady żywnościowe rozumiemy wszystkie te 
świeże produkty lub niepsujące się jedzenie, gotowane lub surowe, które były 
jadalne, ale nie zostały zjedzone. 

Facylitator instruuje uczestników, aby po upływie siedmiu dni podzielili się swoimi 
zdjęciami z grupą i przedyskutowali następujące kwestie (od gospodarki odpadami 
do gospodarki okrężnej, n.d.): 

► Co łączy te wszystkie odpady spożywcze? 
► Oszacowanie miesięcznych skutków finansowych utraty żywności 
► Jak możemy zapobiegać marnowaniu żywności? Czy znasz jakąś 

inicjatywę społeczną mającą na celu zapobieganie temu zjawisku? 

https://www.youtube.com/watch?v=S0fbZerTUjY
https://www.youtube.com/watch?v=IPvSAtAsMM4
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Dobrze wiedzieć - dla trenera  

Z danych FAO wynika, że: 

"Około 14 procent żywności produkowanej do spożycia na świecie każdego 
roku jest tracone pomiędzy zbiorami a rynkiem hurtowym. 38 procent 
całkowitego zużycia energii w globalnym systemie żywnościowym jest 

wykorzystywane do produkcji żywności, która jest tracona lub marnowana". 
(FAO, 2015a).  

"Działania w zakresie redystrybucji żywności mogą rozwiązać problem braku 
bezpieczeństwa żywnościowego i zapobiec marnotrawieniu nadwyżek 

żywności, zapewniając korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  
Ograniczenie marnowania żywności na poziomie konsumentów może 

przynieść oszczędności." (Stop utracie i marnowaniu żywności. dla ludzi. dla 
planety., 2020)  

 

Co powinniśmy zrobić jako konsumenci?  

"Konsumenci muszą odpowiednio zaopatrywać się i przechowywać żywność 
w gospodarstwie domowym oraz zwracać uwagę na znakowanie datami, aby 

ograniczyć marnowanie żywności. Konsumenci, jeśli to możliwe, muszą 
oddawać niechcianą, nieotwartą i nienaruszoną żywność organizacjom 

charytatywnym, które mogą redystrybuować żywność dla potrzebujących." 
(Stop utracie i marnowaniu żywności. Dla ludzi. Dla planety. 2020) 

 

Opracowywanie projektu grupowego  

Przygotowanie 

Zanim projekt zostanie zrealizowany, należy wykonać pewne prace 
przygotowawcze. Nalezy znaleźć uczestników zgodnie z celem działania.  

Materiał 

► Różne zdjęcia związane z tematem gospodarki okrężnej (gospodarka 
okrężna w działaniu lub grafika); należy je wcześniej wybrać oraz  
wydrukować, tak aby można je było rozdać grupie 

► Małe karteczki samoprzylepne (Post-its)  
► Długopisy 
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Jak    

Czas trwania 

Liczba zdjęć powinna z grubsza odpowiadać ilości czasu przeznaczonego na dyskusję. 
Na przykład, 2 minuty powinny być przeznaczone dla każdej osoby na sporządzenie 
opisu i kolejne 2 minuty na wyciągnięcie wniosków na temat projektów na 
podstawie zdjęć. W sumie każda osoba powinna mieć 5 minut (dodając dodatkową 
minutę w razie potrzeby) na opisanie każdego zdjęcia. Jeśli czas na to pozwala, 
możliwe jest, że każda osoba może opisać dwa zdjęcia. Decyzja w tej sprawie należy 
do moderatora. 

Krok po kroku 

► Etap I - Wprowadzenie  

Grupa uczestników zostanie zaproszona do miejsca, w którym jest wystarczająco 
dużo wolnych miejsc siedzących, aby wszyscy członkowie mogli wygodnie usiąść. 
Miejsca siedzące powinny być tak ustawione, aby wszyscy uczestnicy widzieli się 
nawzajem.  

 

Pamiętaj o tym: Przedstawienia powinny być przeprowadzone tak, aby wszyscy 
uczestnicy czuli się swobodnie i komfortowo. Jest to ważne, ponieważ ćwiczenie 
działa najbardziej optymalnie, kiedy istnieje podstawa zaufania pomiędzy 
członkami i uczestnicy czują się swobodnie rozmawiając ze sobą.  

 

► Etap II - Zrozumienie "parteru" 

Po wprowadzeniu, prowadzący powinien przedstawić ideę gospodarki okrężnej 
i  wyjaśnić najważniejsze wnioski z niej płynące. Każdy członek grupy powinien 
zostać zapytany o swoją wiedzę na temat tej gospodarki. Wiedza ta jest "punktem 
zerowym", na podstawie którego ćwiczenie będzie miało na celu zbudowanie 
większego zrozumienia. 

► Etap III - Rozumienie przez uczestników 

Każda osoba powinna otrzymać jeden (co najmniej) obrazek wyrażający jakiś aspekt 
gospodarki okrężnej.  

Po obejrzeniu zdjęcia, każda z osób powinna zostać poproszona przez prowadzącego 
o przedstawienie grupie swoich wrażeń na temat zdjęcia i opisanie tego, co widzi.  

Na tej podstawie należy poprosić ich o wyciągnięcie wniosków na temat celu 
każdego projektu. W miarę postępu projektu poszczególne osoby mogą zauważyć, 
że zaczynają korygować swoje myślenie i postrzeganie, ponieważ wymieniane są 
inne możliwości. 
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► Etap IV - Informacja zwrotna od facylitatora 

Po tym, jak każda z osób opisze swoje wrażenia, moderator może poprosić je 
o  umieszczenie swoich zdjęć na ziemi, tak aby wszyscy członkowie grupy mogli je 
zobaczyć. Facylitator powinien bardzo krótko omówić każde zdjęcie, podkreślając, 
co sprawia, że każde z nich jest reprezentatywne dla praktyk okrężnych/gospodarki 
okrężnej.  

► Etap V - Dyskusja w grupie 

Następnie należy przeprowadzić dyskusję w grupie na temat tego, który projekt 
grupa uważa za najbardziej, a który za najmniej wartościowy. Najmniej wartościowy 
projekt powinien zostać zapisany na tablicy lub dużej kartce papieru.  

Facylitator powinien rozdać małe karteczki samoprzylepne (post-it) wraz 
z  długopisami i poprosić członków grupy o zapisanie pomysłów na to, jak można 
ulepszyć pomysł, aby skuteczniej rozpowszechniać ideę gospodarki okrężnej.  

► Etap VI - Zakończenie 

Po tym, jak wszyscy członkowie umieszczą swoje sugestie na tablicy lub na kartce 
papieru, grupa powinna zostać poproszona o głosowanie przez podniesienie ręki na 
trzy sugestie, które uważają za najbardziej wartościowe.  

W końcowej dyskusji krótko omówione zostanie, dlaczego te propozycje są 
najlepsze i jak pomogą w promowaniu gospodarki okrężnej.  

Po zakończeniu dyskusji, spotkanie może zostać przerwane. Jeśli członkowie grupy 
są zgodni, można przeprowadzić krótką dyskusję na temat tego, jak zmieniły się ich 
pomysły i postrzeganie gospodarki okrężnej po zakończeniu ćwiczenia. 

 

Kolejny sposób na przekazywanie wiedzy: 
Programy mentorskie  

Wstęp  

Zgodnie z definicją zawartą w Cambridge Dictionary of English, mentoring to 
"działalność polegająca na udzielaniu młodszej lub mniej doświadczonej osobie 
pomocy i rady przez pewien okres czasu, zwłaszcza w pracy lub szkole" 
(MENTORSHIP | znaczenie w Cambridge English Dictionary, 2020).  

Mentoring to relacja pomiędzy dwoma partnerami: mentorem i podopiecznym. 
Mentor jest stroną bardziej doświadczoną, udzielającą wsparcia i oferującą wiedzę, 
podczas gdy podopieczny jest osobą poszukującą wskazówek. Aby ta relacja 
funkcjonowała, potrzebne są konstruktywne informacje zwrotne i zaufanie, aby 
podopieczny mógł się dalej uczyć i podejmować ważne decyzje. 
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Program mentorski jest zatem inicjatywą mającą na celu pomoc nowicjuszom 
w  szybszym i lepszym dostosowaniu się do danej dziedziny, w tym przypadku 
zawodowej oraz w uczeniu się od osób z większym doświadczeniem w celu rozwoju. 
Jest to wysiłek mający na celu zorganizowanie zasobów i personelu w celu wsparcia 
budowania potencjału w ramach organizacji lub w kontekście samozatrudnienia. 

Jak mentoring może być wartościowy dla osób, które szkolisz  

Jedną z podstawowych wartości mentoringu, w odróżnieniu od szkolenia czy kursu, 
jest jego czas trwania. Podczas, gdy te ostatnie mogą być krótkie i trwać tylko kilka 
dni, mentoring może trwać znacznie dłużej, obejmując krótkie, ale regularne sesje 
mentorskie. 

Mentoring jest użytecznym narzędziem zarówno dla doświadczonych pracowników, 
jak i osób rozpoczynających pracę. Dla tych pierwszych jest to sposób na 
zapewnienie budowania potencjału i dobrych wyników w czasie, a dla tych drugich 
pomoc w przygotowaniu się do pracy na nowym stanowisku lub do zarządzania 
własną inicjatywą biznesową. Jest to rozwiązanie dla obu interesów: budowania 
potencjału i uczenia się, aby osiągać lepsze wyniki (na podstawie doświadczeń 
z  pierwszej ręki). 

Strony w programie mentorskim  

The Planning Institute of Australia regularnie aktualizuje Mentoring Program 
Handbook, w którym wyjaśnia swój wewnętrzny program mentoringu oraz role, 
obowiązki i możliwości każdej ze stron (MENTORING PROGRAM HANDBOOK FOR 
MENTEES AND MENTORS, 2019). 

► Mentorzy: "przyczyniają się do rozwoju przyszłości zawodu planisty, 
poprawy zarządzania, rozszerzenia sieci zawodowych, transferu 
i  uznania umiejętności i  wiedzy", 

► Podopieczni mentora: "rozwijają umiejętności komunikacyjne i 
wiedzę, budują sieci zawodowe i system wsparcia, zwiększają 
pewność siebie i  poczucie własnej wartości, omawiają i uczą się 
zagadnień teoretycznych i praktycznych z planistą, otrzymują 
wsparcie I  wskazówki, aby osiągnąć cele zawodowe". 

► Pracodawca mentora/podopiecznego (mentor może być również 
pracodawcą): "zwiększenie produktywności zarówno mentora, jak 
i  podopiecznego, poprawa umiejętności zarządzania i umiejętności 
technicznych, odkrycie ukrytych talentów, ponowna motywacja 
starszych pracowników (mentorów), zatrzymanie wykwalifikowanych 
pracowników". 
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Uwagi dotyczące mentoringu  

Rodzaje mentoringu 

Istnieje wiele różnych rodzajów mentoringu. Spośród nich te, które mogą być 
najbardziej istotne dla U-Eco, to tradycyjny mentoring jeden na jeden (szeroko 
omawiany tutaj) oraz mentoring na odległość (ze względu na możliwe wymogi 
dystansu społecznego). 

Pozostałe rodzaje mentoringu 
mogą być stosowane w innych 
sytuacjach. Jeśli grupa 
podopiecznych jest duża, nawet 
wielu mentorów może pracować 
z  nimi w dużym skupisku, czyli 
w  ramach mentoringu 
grupowego. Mentoring szybki 
polega na tym, że jeden 
podopieczny otrzymuje 
wskazówki od wielu mentorów, 
ale w różnym czasie, cyklicznie. 
Mentoring rówieśniczy jest 
bardziej egalitarną formą, 
w  której osoby z podobnym 
doświadczeniem wspierają się wzajemnie. Z kolei mentoring odwrotny polega na 
tym, że mniej doświadczona osoba udziela wsparcia osobie z większym 
doświadczeniem (Czym jest Mentoring? 2020). 

Chemia między mentorem a podopiecznym  

Ważne jest, aby mentorzy i podopieczni mieli dobre relacje. Podręcznik Programu 
Mentoringowego Instytutu Planowania w Australii, który koncentruje się na 
większych organizacjach, zaleca przeprowadzenie procedury dopasowania 
(Podręcznik Programu Mentoringowego dla Mentorów i Podopiecznych). 
W  kontekście organizacji z więcej niż jednym możliwym mentorem, wskazane 
byłoby przeprowadzenie kwestionariusza w celu dopasowania mentorów oraz  
podopiecznych w oparciu o ich pochodzenie i zainteresowania. 

Zaleca się również, aby relacja pomiędzy mentorem a podopiecznym była raczej 
nieformalna. Mentoring nie jest szkoleniem ani coachingiem, jest to relacja 
zawodowa, ale również dość osobista, ponieważ w grę wchodzą motywacje 
i  osiągnięcia. Utrzymywanie mniej formalnej interakcji może korzystnie wpłynąć na 
osobistą chemię między nimi.  

Ustalanie celów 

Przed rozpoczęciem programu mentorskiego zarówno mentor, jak i podopieczny 
powinni ustalić, w jakim kierunku zmierza program i jakie są jego oczekiwania. 
Biorąc pod uwagę cele i zaufanie pomiędzy mentorem i podopiecznym, ten ostatni 
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powinien być w stanie podzielić się z pierwszym swoimi pomysłami, potrzebami 
i  oczekiwaniami. Podopieczny powinien mieć jasną wizję tych kwestii 
i  poinformować o tym swojego mentora, tak aby mentoring był jak najbardziej 
przydatny i ukierunkowany na jego indywidualny przypadek. 

Mentor nie będzie miał wszystkich odpowiedzi, ale ma doświadczenie i wiedzę na 
dany temat.  Biorąc to pod uwagę, może sprawić, że jego zalecenia, rady, a nawet 
pytania, które zadaje, będą dostosowane do potrzeb i realistyczne. 

Informacje zwrotne 

Podczas mentoringu podopieczni będą kontynuować swoje próby przejścia do 
zatrudnienia w gospodarce okrężnej, z mniejszymi lub większymi wskazówkami od 
swoich mentorów. Nie będzie to proces uczenia się, dopóki mentor nie przekaże im 
informacji zwrotnej na temat ich wyników. 

Konieczne jest informowanie podopiecznych o ich mocnych i słabych stronach, 
o  tym, co robią dobrze i o tym, co mogliby robić lepiej, zawsze w sposób 
konstruktywny. Ważne jest, aby nie tylko mówić o tym, co można poprawić, ale 
także o tym, co jest robione poprawnie i kiedy są pozytywne zmiany. 

Z drugiej strony podopieczni muszą być otwarci na krytykę. Mentoring ma na celu 
poprawę zdolności i umiejętności podopiecznych, dlatego bardzo ważne jest, aby 
mieli oni otwarty umysł i byli gotowi uczyć się, także na własnych błędach. 

Oferowanie subtelnych wskazówek 

Zadaniem mentora nie jest rozwiązywanie problemów podopiecznych, ale pomoc im 
w samodzielnym znalezieniu rozwiązania.  

Pod koniec programu mentorskiego podopiecznym powinno być łatwiej 
podejmować samodzielne decyzje i zastanawiać się nad swoimi opiniami 
i  przemyśleniami.  

Mentoring z materiałami U-Eco  

Opracowane wcześniej moduły szkoleniowe U-Eco są skierowane do 
profesjonalistów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat 
gospodarki okrężnej, a w szczególności do osób zainteresowanych zaangażowaniem 
się w przedsiębiorczość w kontekście tej gospodarki. W  związku z tym program 
mentorski dla docelowych uczniów może składać się z  bardziej doświadczonego 
profesjonalnego praktyka gospodarki okrężnej, który oferuje informacje zwrotne 
i  omawia pomysły z mniej doświadczonym. 

Podczas korzystania z modułów szkoleniowych U-Eco w formie mentoringu, niektóre 
działania są pomocne w przekazywaniu wiedzy i w efektywnym uczeniu się 
uczestników. Zapoznaj się z nimi i wybierz jedno, kilka lub wszystkie do wdrożenia 
w  swoim szkoleniu: 

  

https://swideas.se/s/IO1_Training-Modules.pdf
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Analiza SWOT 

Działanie to jest szczególnie istotne w kontekście gospodarki okrężnej. Ważne jest, 
aby nowi przedsiębiorcy byli świadomi ryzyka i wyzwań, którym będą musieli stawić 
czoła oraz potrafili zestawić je z możliwościami, aby móc odnieść jak największe 
korzyści i skutecznie ukierunkować energię i wysiłki w swoich nowych 
przedsięwzięciach.  

Analiza SWOT polega na określeniu mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń 
związanych z pomysłem biznesowym danej osoby.  

 W odniesieniu do materiału U-Eco i  w  kontekście gospodarki okrężnej, 
zachęć swoich podopiecznych do uwzględnienia czynników, które są 
związane z tym, czego nauczyli się do tej pory: Jakie są możliwości, które 
oferują ramy polityczne, z których mogą skorzystać? Jakie są wyzwania? 
Jakie aspekty gospodarki okrężnej mogą być zastosowane w ich pomyśle na 
biznes? Jak mogliby to wykorzystać do promocji swojego biznesu 
i  przyciągnięcia docelowych odbiorców? 

 Na tej podstawie pomóż im stworzyć plan działania: Jak mogą wykorzystać 
swoje mocne strony, aby odeprzeć zagrożenia? Jak mogą wykorzystać swoje 
możliwości, aby pokonać słabości?  

 

Pamiętaj o tym: Mocne i słabe strony to czynniki wewnętrzne pomysłu, natomiast 
szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne. 

 

 Portret 

To ćwiczenie jest szczególnie istotne dla osób, które chcą rozwijać swoje 
umiejętności i wiedzę oraz doskonalić swoje zdolności do pracy w kontekście 
gospodarki okrężnej. Wykorzystaj to ćwiczenie, aby pomóc swoim podopiecznym 
stworzyć mapę ich mocnych i słabych stron przy pomocy informacji, z którymi 
zapoznali się do tej pory.   
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 ZALETY SŁABE STRONY 

EDUKACJA  
 

 

DOŚWIADCZENIE  
 

 

PRZEMYSŁ 

WIEDZA 

 
 

 

SIEĆ  
 

 

 

Wiedza o gospodarce okrężnej i jej przyszłe możliwości zastosowania 

To ćwiczenie ma na celu sprawdzenie, czy Twoi podopieczni poznali podstawowe 
zasady gospodarki okrężnej, jej znaczenie, jak wspierać przejście na gospodarkę 
okrężną i jak wykorzystać jej zasady i praktyki do promowania swoich firm i celów 
zawodowych. Pomóż im wypełnić tabelę z informacjami, których nauczyli się do tej 
pory!   

Jaką zasadę/praktykę gospodarki 
okrężnej mogę 
wykorzystać/wspierać/korzystać 
z  niej? 

 

Jak mogę z niego 
korzystać/wspierać/korzystać?  

Dlaczego powinienem stosować tę 
zasadę/praktykę w moich celach 
zawodowych/biznesie? 

         

Ocena mentoringu 

Ocena tego, czego nauczyłeś się podczas mentoringu jest dokonywana z kilku 
powodów. Jest to sposób na stworzenie mapy wyników mentoringu i doświadczeń, 
które zostały zdobyte, co jest dobre dla poprawy przyszłych działań. Pytanie o to, co 
poszło dobrze, a co można było zrobić lepiej sprawia, że wyniki stają się jaśniejsze 
oraz wzmacnia umiejętności mentorskie. Wykorzystaj poniższe pytania do 
komunikacji z podopiecznymi i zbierania informacji zwrotnych. Nie zapomnij 
również dodać swoich własnych refleksji i doświadczeń! 

► Co poszło dobrze?  
► Co poszło mniej dobrze?  
► Co byś zrobił inaczej?  
► Co Twoi podopieczni chcieliby, abyś zrobił inaczej? 
► Co się teraz stanie?  
► Czego się nauczyłeś? 
► Czego nauczyli się Twoi podopieczni? 
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