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Poznajmy się!

- nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

- wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

im. Kazimierza  Jagiellończyka w Sieradzu

- ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli

- ambasador eTwinning

- trener warsztatów komputerowych

- autor innowacji pedagogicznych z eTwinning

http://bit.ly/padletps

https://padlet.com/etwinning_2107/w849gi9tk0l6


Padlet - do czego służy?

Jest to wirtualna tablica - narzędzie do współpracy 

Przykładowe wykorzystanie:

- prezentacja szkół lub uczestników projektu, 

- zamieszczanie rezultatów projektu 

z możliwościa komentowania i oceniania

- przekazywanie informacji, życzeń, itp.



Symbaloo - wszystko w jednym miejscu!

bit.ly/jowitak - narzędzie do gromadzenia stron internetowych i zasobów

Przykładowe wykorzystanie:

- do współpracy,

- gromadzenie rezultatów projektu,

- tworzenie bazy przydatnych narzędzi ICT

- tworzenie bazy lektur,

- odwrócona lekcja, 

https://www.symbaloo.com/mix/narzedziaict


Przedsiębiorczość - definicja

O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach:

1. proces: tworzenie i budowanie czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość to zorganizowany proces 

działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na 

rynku. W procesie budowania podkreśla się: 

● umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji 

● ryzyko (niepewność) 

2. zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się: 

● dynamizmem, aktywnością 

● skłonnością do podejmowania ryzyka 

● umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków 

● postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem 

● innowacyjnością 



AnswerGarden - “chmura słów”

Wykorzystanie:

- “Burza mózgów” 

- szybkie zbieranie pomysłów i opinii

Podaj trzy cechy, które charakteryzują osobę przedsiębiorczą?

Cechy wpisuj pojedynczo!

http://bit.ly/2Ugh3i5

AnswerGarden

https://answergarden.ch/888217
https://answergarden.ch/create/


Przedsiębiorczość a kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do

samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji

społecznej i zatrudnienia.

Kompetencje kluczowe definiowane

są jako połączenie wiedzy, umiejętności

i postaw odpowiednich do sytuacji.



Kompetencje kluczowe

KOMPETENCJE 

KLUCZOWE

1. Porozumiewanie się

w języku ojczystym

2. Porozumiewanie się 

w językach obcych

8. Świadomość  

ekspresja kulturalna

7. INICJATYWNOŚĆ

I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

6. Kompetencje 

społeczne i obywatelskie

3. Kompetencje matematyczne i 

podstawowe kompetencje 

naukowo - techniczne

4. Kompetencje informatyczne

5. Umiejętność 

uczenia się



Tricider - dyskusja on - line

Wykorzystanie:

- zbieranie opinii, 

- głosowanie,

- dyskusja

http://bit.ly/tricider2019

http://www.tricider.com/brainstorming/3CsDR2ARi2l


Przedsiębiorczość

WIEDZA:

Rozumienie ekonomii i świata pracy, zdolność 

identyfikowania możliwości, etyka biznesu, 

uruchamianie przedsiębiorstwa i produkcji 

(produkcja, zarządzanie, marketing)

UMIEJĘTNOŚCI:

Praca indywidualna, praca zespołowa, 

Identyfikowanie i ocena mocnych i słabych stron, 

ocena ryzyka. Projekt - planowanie i zarządzanie, 

zarządzanie finansami. Negocjacje

Przekształcanie pomysłów w działanie, kreatywność, innowacja, podejmowanie ryzyka

POSTAWY/CECHY OSOBISTE

Inicjatywa, aktywność, niezależność, wytrwałość, kreatywność, innowacja, motywacja do 

osiągania celów, odpowiedzialność społeczna, zdolności przywódcze



Canvanizer - Analiza SWOT 

Strengths - mocne strony 

Weaknesses - słabe strony

Opportunities - szanse

Threats - zagrożenia

http://bit.ly/canvanizer12

https://canvanizer.com/canvas/wgxpNwAVjoUGn


Osoby, które odniosły sukces, 
zaczynając od porażki

Albert Einstein

Walt Disney

Thomas Edison



Learning Apps - interaktywne ćwiczenia

Wykorzystanie:

- wspierają proces uczenia się

- sprawdzają wiedzę

- uatrakcyjniają działania projektowe lub lekcję

http://bit.ly/twarzePP

https://learningapps.org/watch?v=pdw56jmut16


Jak kształtować postawy przedsiębiorcze?

Realizując projekty eTwinning



Jak kształtować postawy przedsiębiorcze?

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo 
“Zumba Queens”

Zajęcia charytatywne w ramach 
społecznej odpowiedzialności biznesu



Jak kształtować postawy przedsiębiorcze?

Szkolne miniprzedsiębiorstwo 



Co zyskuje uczeń?

Opinie i rady uczniów po zakończonym projekcie



WARTO ROBIĆ SWOJE NIEZALEŻNIE OD TEGO CO MYŚLĄ I ROBIĄ INNI

Jarmark Powiatowy - Jagiellończyk dla Togo
Zakup paczek dla rodzin ubogich  



Jak kształtować postawy przedsiębiorcze?

Zajęcia w świetlicy terapeutycznej Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną



Jak kształtować postawy przedsiębiorcze?

Na zajęciach - produkujemy i sprzedajemy Edukujemy młodszych - z wizytą w przedszkolu



Wnioski...

- Wykorzystywać projekty eTwinning w realizacji podstawy programowej

- Przedsiębiorczość rozwijać na wszystkich lekcjach i etapach edukacyjnych

- W edukacji trzeba postawić na elastyczność i umiejętność nabywania

nowych umiejętności, a nie na podręcznikową wiedzę czy proste

umiejętności i kompetencje.

- Uczyć, jak się uczyć, jak nabierać nowych umiejętności i jak być

elastycznym.



Inspiracje - przydatne linki

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

SIGG

Rozwijanie kompetencji przez eTwinning

Młodzi przedsiębiorcy

Wirtualny przewodnik po edukacji w zakresie przedsiębiorczości

Lekcje ZUS

https://junior.org.pl
https://sigg.gpw.pl
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/publications/developing_pupil_competences.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/teaching_materials/young-entrepreneurs.htm
http://www.tesguide.eu/pl/default.aspx
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie


Przydatne linki

Grupa  eTwinning "Entrepreneurship in Education"

http://bit.ly/rezultatyszczecin

https://groups.etwinning.net/7616/home
https://padlet.com/etwinning_2107/fyijr15p0vz7


Kahoot - quizy on-line

Wykorzystanie:

- sprawdzenie wiedzy uczniów 

- wykorzystanie telefonów na zajęciach

- uatrakcyjnienie zajęć.

http://bit.ly/kahoot48

https://create.kahoot.it/share/przedsiebiorczosc-z-etwinning/ca3a8ecd-5975-4c47-8b3f-2329f14e5565


Czas na przerwę...

Dziękuję za uwagę!

Jowita Królikowska
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka

w Sieradzu


