
14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju 
przedsiębiorczości w układach przestrzennych” 

14th International Scientific Conference “International and Domestic Conditions for the Development  
of Entrepreneurship in Spatial Systems” 

oraz 10. Jubileuszowy Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 10th Jubilee Convention of Entrepreneurship Teachers 
Kraków, 9-10 października 2017 / 9-10 October 2017 

Organizatorzy / Organisers:  

 Zakład Przedsiębiorczości  

i Gospodarki Przestrzennej  
Instytut Geografii 

Uniwersytet Pedagogiczny  
w Krakowie 

Komisja Geografii Przemysłu  
Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego 

 

Fundacja „Edukacja  
dla Społeczeństwa”  

w Warszawie 

 

Wydawnictwo 

„Nowa Era” 

 

Prezentacja narzędzi dydaktycznych opracowywanych podczas 

projektu Erasmus+ "Mój mikroregion w makro-Europie. Europejczyk 

w zrestrukturyzowanej przestrzeni” 

 A presentation of educational tools being developed as part of the Erasmus+ 

project "My Microregion in Macro-Europe. A Young European in Restructured 

Space” 

 

Monika Bartos  

XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 

 

Postępujące zjawiska prowadzące do ukształtowania się globalnego społeczeństwa 

informacyjnego stawiają przed edukacją nowe wyzwania. Szkoła, w celu przygotowania młodzieży do 

umiejętnego wykorzystywania zasobu posiadanych informacji, dostosowania się do życia w dynamicznie 

zmieniającej się przestrzeni gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwie otwartym, musi wypracować 

nowe metody kształcenia. Zadania te stają się szczególnie istotne w środowiskach dotkniętych głębokim 

procesem restrukturyzacji. W regionach, gdzie doszło do znaczącej zmiany struktury ekonomicznej, 

gospodarczej i społecznej, charakteryzujących się postępem technologicznym, intensyfikacją 

wzajemnego oddziaływania na siebie rożnych podmiotów oraz przenikaniem się rozmaitych zasobów, 

młodzież ma ogromne problemy z ukierunkowaniem swojej edukacyjnej i zawodowej drogi. Wzorce 

przedsiębiorczości oraz kapitał społeczny wyniesiony z domu, jak również brak kompetencji miękkich 

poszukiwanych przez pracodawców może negatywnie wpływać na szanse młodzieży na rynku pracy.  

Z powyższej diagnozy potrzeb zrodził się projekt międzynarodowej współpracy szkół w ramach 

programu Erasmus+ realizowany przez XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie od września 2016 roku. 

Projekt ma na celu zaznajomienie młodzieży z ich otoczeniem ekonomicznym jak również przygotowanie 

do wejścia na rynek pracy. Efektem tych działań będzie stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych 

w postaci Podręcznika Dobrych Praktyk oraz komputerowej gry edukacyjnej „Moja pierwsza firma”. 

Podręcznik Dobrych Praktyk będzie zawierał ćwiczenia kształtujące umiejętności miękkie sprzyjające 

zatrudnieniu i przedsiębiorczości wypracowane przez pięć szkół międzynarodowego partnerstwa. Gra 

edukacyjna „Moja pierwsza firma” będzie komputerową symulacją założenia i prowadzenia pierwszej 

firmy, która pozwoli przenieść informacje teoretyczne dotyczące zakładania podmiotów gospodarczych 

na poziom zintegrowanego ćwiczenia praktycznego, obejmującego wiele aspektów takiej działalności 

jednocześnie. Obie pomoce edukacyjne będą dostępne w marcu 2019 roku.  

Celem referatu jest przedstawienie powstających narzędzi edukacyjnych nauczycielom 

przedsiębiorczości.


