
 

 

"Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie.  

Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach 

ponadgimnazjalnych"  
 

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu 

Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach priorytetu III Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty.  

 

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia  

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia  

 

Warto się pochwalić tym, że w projekcie bierze udział tylko 30 szkół  

z województwa dolnośląskiego, w tym dwie szkoły z powiatu 

dzierżoniowskiego.  

Lp. Klasa Typ szkoły/Zawód Nazwisko i imię 

nauczyciela 

realizującego 

program 

1 IAT Technikum w zawodzie technik hotelarstwa 

i technik usług fryzjerskich 

Małgorzata Legan 

2 IBT Technikum w zawodzie technik żywienia  

i usług gastronomicznych 

Małgorzata Legan 

3 IC 

ZSZ 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

klasa wielozawodowa 

Leszek Dębczyński 

4 ID 

ZSZ 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

klasa wielozawodowa 

Leszek Dębczyński 

 

 

 



W ramach tej innowacji otrzymaliśmy: 

– tablicę interaktywną, 

– projektor 

– drukarkę, 

– uczniowie darmowe podręczniki, zeszyty, notatniki, kalkulatory, 

bezpłatny dostęp do Portalu Wiedzy i inne gadżety. 

Działania w roku szkolnym 2012/2013: 

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE w klasie IAT technik 

hotelarstwa i technik usług fryzjerskich, w klasie IBT technik żywienia i usług 

gastronomicznych oraz Zasadniczej szkole Zawodowej w klasie ICZ i IDZ,   

na których zrealizowany jest innowacyjny program przedsiębiorczości, którego 

treści nauczania zgodne z podstawą programową. 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w klasie IAT technik hotelarstwa i technik 

usług fryzjerskich, w klasie IBT technik żywienia i usług gastronomicznych 

oraz Zasadniczej szkole Zawodowej w klasie ICZ i IDZ,  na których 

realizowane są projekty edukacyjne między innymi:  

     -    Poznaj konkurentów swojego biznesu,  

- Badanie marketingowe –wprowadzamy zdrową żywność do sklepiku. 

 

RAPORTY, DZIENNIKI, SPRAWOZDANIA, LISTY OBECNOŚCI itp. – 

nauczyciele po każdej lekcji zobligowani są do sporządzenia raportów  

z uwzględnieniem m.in. celów, metod, środków dydaktycznych i treści 

zajęć. 

 

KORZYSTANIE Z PORTALU WIEDZY – obowiązkowe dla nauczycieli  

i uczniów biorących udział w projekcie. 

 



KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI-  

w dniu 07.09.2012r. 

DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Inwestuj w siebie i nie tylko” 

W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU-  

Czterech uczniów wzięło udział III edycji Dni Przedsiębiorczości  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W ramach innowacji 

uczniowie zdobyli wiedzę praktyczną poprzez udział w różnego rodzaju grach, 

symulacjach biznesowych i warsztatach.  

 

WIZYTA KONTROLNO- MONITORUJĄCA.  

 

W dniu 12 grudnia 2012r. odbyła się wizyta kontrolno- monitorująca.  

Celem wizyty była ocena prawidłowości i jakości wdrażania Projektu. 

Kontrolę i monitoring prowadziła Pani Dominika Szkudlarek ekspert  

ds. monitoringu w projekcie: "Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie. 

Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach 

ponadgimnazjalnych" 

Przedstawiciel Kierownictwa Projektu Pani Dominika Szkudlarek wraz  

z Dyrektorem Szkoły Panem Andrzejem Myślickim wzięli udział w lekcji  

w ramach zajęć obowiązkowych z podstaw przedsiębiorczości w klasie IAT 

w zawodzie technik hotelarstwa i technik usług fryzjerskich oraz spotkali się  

z uczniami biorącymi udział w projekcie.  

 

                                          Małgorzata Legan 

  


