
DOBRA PRAKTYKA 

 

Nazwa 

szkoły/placówki 

 

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie 

Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie 

Imię i nazwisko 

dyrektora  

Ryszard Marciniak 

 

Adres 

szkoły/placówki 

ul. 3 Maja 12/1A 

07-200 Wyszków 

tel. 29 

7429565 

mail: 

wyszkowlotwp1@ 

wp.pl 

www.twpwyszkow.pl 

Imię i nazwisko 

autora/autorów 

Katarzyna Kownacka , Luiza Truchel 

Edukacja x 

Wychowanie x 

Profilaktyka  

Opieka  

Organizacja i zarządzanie  

 

 

Zakres działania 

Inne obszary (określić jakie)  

 

Temat 

działania: 

 

Przykład dobrej praktyki  w projekcie „Kierunek sukces – wiem więcej ” realizowany  

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego KIERUNEK SUKCES – WIEM WIĘCEJ Celem projektu był wzrost poziomu 

umiejętności z przedsiębiorczości.( zakładanie i prowadzenie małych przedsiębiorstw – 70 

h)  

Cele działania:  

• praca nad projektami (praca symulowana); 

• popularyzacja wiedzy ekonomicznej; 

• integracja społeczności szkolnej, 

• pobudzanie kreatywności słuchaczy; 

• wymiana doświadczeń zawodowych słuchaczy;  

• umiejętność wypełniania kwestionariuszy, druków, formularzy zarówno 

papierowych jak i aktywnych; 

• integracja społeczności szkolnej, 

• stosowanie w praktyce poznanych zasad, przepisów i aktów; 

• pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia, 

• przygotowanie do wejścia na rynek pracy; 

• rozwój umiejętności  pisania biznes planu; 

• pomoc w weryfikacji własnych planów zawodowych i edukacyjnych; 

• poznanie aspektów  formalno prawnych prowadzenia działalności gospodarczej; 

• kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości; 

• rozwijanie zainteresowań, aktywności i kreatywności słuchaczy; 

• rozwijanie cech i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

• Zapoznanie z etapami rejestracji działalności gospodarczej 

• zapoznanie z podstawami  marketingu 

 



Uzyskane 

efekty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• umiejętność łączenie wiedzy i praktyki; 

• pobudzenie twórczego myślenia; 

• rozwój inteligencji poznawczej, emocjonalnej i społecznej; 

• wykształcenie umiejętności pracy  samodzielnie jak również w pracy w grupach; 

• umiejętność autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem; 

• promocja i popularyzacja  uczenia się przez całe życie; 

• wzbogacenie słownictwa; 

• doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy; 

•  wdrażanie słuchaczy do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia; 

• promowanie i wspieranie  zainteresowań, zdolności, asertywności; 

• promowanie szkoły w środowisku  lokalnym; 

 

Wnioski z 

realizacji: 

 

 

 

 

 

 

 

• nabycie umiejętności przeprowadzenia kompletnej realizacji przedsięwzięcia: od 

pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów; 

• możliwość zweryfikowania swoich osiągnięć, doświadczeń i umiejętności podczas 

rywalizacji  

• Pogłębianie wiedzy teoretycznej i wykorzystywanie jej na praktycznych przykładach 

daje szanse wykorzystania tego w życiu zawodowym i prywatnym; 

• podnosi jakość pracy szkoły; 

• prezentacja swojej wiedzy, mobilizuje do jak najlepszego wykonania pracy; 

• Metoda pracy symulowanej stawia słuchaczy  przed nowym doświadczeniem 

odbiegającym od tradycyjnych metod i środków realizacji programu; 

Prezentacja 

dobrej praktyki 

www.twpwyszkow.pl 

 

             Podpis dyrektora szkoły                                                                Podpis autora/ autorów  

                   Ryszard  Marciniak                                                        Katarzyna Kownacka, Luiza Truchel                

 

 


