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Informacja o projekcie 
 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z 

siedzibą w Lublinie jako realizator projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie 

przedsiębiorczości” zaprasza do zapoznania się z produktem projektu innowacyjnego, którym 

jest zestaw innowacyjnych narzędzi wspomagających proces dydaktyczny w praktyce 

nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących składający 

się z: 

1. Testu „Edukacja – Zawód” - elektroniczne narzędzie diagnostyczne, które jest pomocne 

przy podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego 

przez licealistów. 

2. Firma symulacyjna – symulacyjna gra decyzyjna oparta na realiach funkcjonowania 

małych/średnich przedsiębiorstw usługowych takich jak Hotel w formie programu 

komputerowego. 

3. Program nauczania Przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym oraz scenariusze lekcji 

dla nauczyciela korzystającego z opracowanego programu nauczania. 

Zdecydowaną zaletą produktów jest brak dodatkowych kosztów przy ich stosowaniu. 

Produkty są bezpłatnie udostępniane szkołom, zarówno w wersjach elektronicznych, jak i 

drukowanych. Ich stosowanie nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów na sprzęt, 

licencje, hosting serwerów czy łącze internetowe. Może się odbywać całkowicie 

bezkosztowo. 

 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z produktami projektu. Są one dostępne na 

stronie internetowej pod adresem www.oic.lublin.pl/innowacyjnemetody. 

 

Nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem metody zapraszamy na bezpłatne 

warsztaty, podczas których zostaną zaprezentowane narzędzia oraz przekazane praktyczne 

wskazówki na temat ich użytkowania. 

Planowane terminy i miejsca szkoleń to: 

• Poznań - 21 – 22 wrzesień 2013 

• Olsztyn – 5 – 4 październik 2013 

• Lublin – 19 – 20 październik 2013 

• Częstochowa – 26 – 27 październik 2013 

Zapewniamy: 

• bogate materiały szkoleniowe 

• zakwaterowanie i wyżywienie 

• bezpłatne komplety produktów 

• 100 miejsc szkoleniowych 

 

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.oic.lublin.pl/innowacyjnemetody lub 

w biurze projektu: Tel. 081 740 46 35; e-mail: jacek.korzeniak@oic.lublin.pl.  
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