


Projekt: Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości 

Realizatorzy:
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Gospodarczego „OIC Poland”
Ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

Partner:
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Celem głównym projektu pełniejsze realizowanie celów 
edukacyjnych przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości" 

poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi 
nauczania przedmiotu w Liceach Ogólnokształcących na 

terenie całej Polski.

Okres realizacji projektu: 01.07.2010r. - 30.09.2013r.

Etap przygotowawczy: 1.07.2010 r. – 28.02.2011 r.



Geneza projektu

Problem braku podstawowej edukacji w zakresie przedsiębiorczości dostrzeżono w 
koocu lat 90'tych uprzedniego stulecia, dzięki m.in. Fundacji „OIC Poland", która 
była prekursorem nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Od roku 2002 jednym z 
zadao szkoły określonym w podstawie programowej jest między innymi: 
zapewnienie uczniom możliwości uzyskania wiedzy, umiejętności i kształtowania 
postaw przedsiębiorczych, warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu 
gospodarczym. Dla realizacji tego zadania wprowadzono w szkołach 
ponadgimnazjalnych nowy przedmiot − podstawy przedsiębiorczości.



Geneza projektu

Przedsiębiorczości jest także traktowana jako kluczowa kompetencja zarówno przez 
Komisję Europejską, Parlament Europejski, jak i Radę Edukacji Unii Europejskiej. 
Komisja w Komunikacie z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie rozbudzania ducha 
przedsiębiorczości przez edukację i kształcenie uznaje przedsiębiorczośd za jedną z 
podstawowych życiowych umiejętności, pozwalającą młodym ludziom zyskad 
kreatywnośd i pewnośd siebie w ich wszelkich przedsięwzięciach i zachowywad się 
w sposób odpowiedzialny społecznie. W Komunikacie stwierdza się także, iż 
umiejętności i postawy przedsiębiorcze najlepiej można wzmacniad poprzez 
uczenie aktywne (uczenie się przez działanie) oraz doświadczanie 
przedsiębiorczości w praktyce, przy zastosowaniu metody projektów i praktycznych 
działao.



Geneza projektu

Doświadczenia projektodawcy oraz Partnera z wieloletniej współpracy ze szkołami 
oraz wdrażania projektów edukacyjnych do szkół dowodzą, że nastawianie na 
aspekt „doświadczenia przedsiębiorczości w praktyce" nie jest w pełni realizowany 
w większości szkół. Wskazuje na to zarówno analiza dostępnych do nauki 
przedmiotu podręczników jaki i liczne przeprowadzone rozmowy z dyrektorami 
szkół oraz nauczycielami.



Geneza projektu

Kolejnym problemem uwidaczniającym się nie tylko w praktyce nauczania 
przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości", a także funkcjonowaniu systemu 
kształcenia ogólnego na poziomie licealnym w całości, jest nieukształtowanie u 
młodzieży umiejętności wytyczania ścieżki kariery zawodowej. W głównej mierze 
poprzez brak metod, narzędzi i umiejętności diagnozy wykazywanych 
predyspozycji i kompetencji zawodowych. W LO nie funkcjonuje poradnictwo 
zawodowe jako rozwiązanie systemowe. Obserwacja rynku pracy, czy też analiza 
kierunków studiów wybieranych przez absolwentów LO, wskazuje, że wybory 
kariery zawodowej czy dalszej ścieżki kształcenia podyktowane są innymi 
przesłankami niż rzeczywista diagnoza zainteresowao i predyspozycji.



W celu zminimalizowania występowania powyższych skutków, opracowane zostaną 
efektywne, ciekawe i możliwie proste w zastosowaniu narzędzia wspomagające 
nauczanie przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości":

- kompletny zestaw materiałów do prowadzenia firmy symulacyjnej w tym 
elektroniczne narzędzie symulujące funkcjonowanie przedsiębiorstwa na bazie 
programu MS Excel oraz scenariusz prowadzenia zajęd 

- elektroniczne narzędzie do oceny predyspozycji zawodowych ułatwiające 
uczniom podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju 
zawodowego



Cechy narzędzi:

Firma symulacyjna:
- kompletny scenariusz prowadzenia firmy symulacyjnej
- elektroniczne narzędzie symulujące funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa na bazie programu MS Excel 
- możliwośd doświadczenia działania firmy w praktyce
- szczegółowa instrukcja korzystania wraz z materiałami 

dydaktycznymi i filmem poglądowym



Cechy narzędzi:

Narzędzie do oceny predyspozycji zawodowych:
- pełnowartościowe narzędzie do oceny predyspozycji 

zawodowych ucznia
- nowoczesna forma, programu komputerowego
- badanie odbywa się bez konieczności ingerencji doradcy 

zawodowego czy psychologa
- prostota narzędzia - badanie może byd wykonane przez 

osobę bez kompetencji doradcy zawodnego
- instrukcja korzystania 



Testowanie narzędzi:

Planowane jest testowanie narzędzi w 80 szkołach na 
terenie Polski. Planowane są testy z udziałem 4000 
uczniów Liceów Ogólnokształcących oraz 160 
nauczycieli.



Upowszechnianie:

-udostępnianie narzędzi poprzez stronę internetową projektu
- przesłanie kompletnych wersji materiałów do wszystkich LO z terenu Polski
- wdrożenie nauczania metody do programu studiów dla nauczycieli przez WSEI 
oraz udostępnienie narzędzi innym Szkołom Wyższym celem wykorzystania ich do 
nauczania nauczycieli
- ogólnopolska konferencja promująca narzędzia kierowana zarówno do środowiska 
akademickiego jak i nauczycielskiego

- spotkania z dyrekcją i nauczycielami Liceów Ogólnokształcących oraz organami 

prowadzącymi szkoły



Dziękuję za uwagę!

Lider
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC 
Poland”
Ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
www.oic.lublin.pl

Partner:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Ul. Mełgiewska 7/9
20-209 Lublin 
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