
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 Umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce.  

Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zagadnień ekonomicznych                  

i komunikacyjnych 

Wychowanie  

Profilaktyka  

Opieka  

Organizacja i zarządzanie  

Zakres działania 

Inne obszary (określić jakie)  

 

Temat działania: 

 

Przykład dobrej praktyki  w projekcie  „Wykształcenie w cenie ” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Celem projektu był wzrost poziomu umiejętności z 

przedsiębiorczości.( zakładanie i prowadzenie małych przedsiębiorstw – 70 h)  

Cele działania:  

• wzrost motywacji do kształcenia; 

• stworzenie możliwości poznania samego siebie i wspomaganie zdolności do 

samorozwoju; 

• wzmacnianie postaw tolerancji dla różnych poglądów, szacunku wobec innych 

ludzi i dla własnej osoby; 

• poznanie różnych technik komunikacji interpersonalnej i stosowanie ich w 

praktyce; 

• wdrożenie do poszukiwania sposobów efektywnego komunikowania się 

kształtowanie umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów                

i konfliktów; 

• przygotowanie do aktywnego wzmacniania swojej pozycji na rynku pracy; 

• uświadomienie znaczenia bycia asertywnym, kreatywnym                                       

i przedsiębiorczym w dzisiejszych czasach. 



• przybliżenie podstawowych mechanizmów zachodzących w gospodarce 

wolnorynkowej i ich wpływ na osobistą sytuację i sytuację innych podmiotów 

gospodarczych; 

• ułatwienie dokonywania świadomych wyborów finansowych, począwszy od 

uświadomienia konieczności oszczędzania, przez racjonalne prowadzenie 

budżetu domowego; 

• przybliżenie umiejętności przedsiębiorcy, przydatnych w prowadzeniu własnej 

działalności gosp., a także w wielu różnych sytuacjach zawodowych; 

• integracja społeczności szkolnej, promocja szkoły w środowisku lokalnym 

Uzyskane 

efekty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wykorzystywanie sytuacji w gospodarce- do osiągania  własnych sukcesów 

• Wzrost motywacji słuchaczy naszej szkoły; 

• Chęć dalszego pogłębiania wiedzy; 

• Podniesienie poziomu umiejętności komunikacji interpersonalnej; 

• Umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce; 

• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym; 

• Działania podejmowane przez uczestników zajęć przyczyniły się do budowania 

relacji opartych na szacunku, zaufaniu i życzliwości,  

Wnioski z 

realizacji: 

 

 

 

 

 

 

 

• Projekt należało by  kontynuować w ciągu trwania  kolejnych cyklów edukacyjnych; 

• Dzięki przybliżonej wiedzy- słuchaczom  łatwiej „poruszać” się po zagadnieniach 

ekonomicznych; 

• Zachęcać do kreatywności, asertywności   i umiejętność pracy zespołowej; 

• Działania podejmowane przez uczestników zajęć przyczyniły się do budowania 

relacji opartych na szacunku, zaufaniu i życzliwości;  

• Należy w dalszym ciągu zachęcać do dalszego samokształcenia; 

Prezentacja 

dobrej praktyki 

www.twpwyszkow.pl 

 

             Podpis dyrektora szkoły                                                                    Podpis autora/ autorów  

                Ryszard  Marciniak                                                               Katarzyna Kownacka, Luiza Truchel 

 

 

 

 


