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PROGRAM:

Źródła wiedzy

Proces przygotowania

Psychologiczne aspekty 

przygotowania

Formalny i nieformalny system 

wsparcia



Źródła wiedzy:

- ciekawe lekcje przedsiębiorczości

- zajęcia pozalekcyjne

- propagowanie wśród uczniów konkursów                  

i olimpiad z zakresu ekonomii

- inauguracja roku olimpijskiego



Źródła wiedzy:

- spotkania z ludźmi sukcesu

- angażowanie uczniów i absolwentów

- współpraca ze środowiskiem lokalnym

- instytucje wspierające pracę nauczyciela                      
w przygotowaniach uczniów do olimpiad



Źródła wiedzy:

- Literatura podana na stronie olimpiady –

wyposażenie biblioteki szkolnej w pozycje                    

z literatury podstawowej 

- Literatura związana z hasłem przewodnim –

w razie konieczności współpraca z biblioteką 

UO

- Prenumerata wybranych czasopism

- Wiedza zawarta na stronie olimpiady-testy,                                                          

E-learning, pytania z lat poprzednich

z komentarzami



Źródła wiedzy:

- Materiały wypracowane podczas 

dodatkowych zajęć z olimpijczykami (wersja 

elektroniczna)

- Słowniki w wersji elektronicznej na stronach 

internetowych

- Materiały dostępne na stronach różnych 

projektów, np. Moje finanse FMP



Źródła wiedzy-pozycje książkowe

Biblioteka 
szkolna

Zestawy 
książek dla 

szkoły Laureata

Biblioteki 
uczelni 

wyższych

Biblioteki 
miejskie

Książki własne 
uczniów



Proces przygotowania

Pierwsza lekcja przedsiębiorczości:

prezentacja olimpiad i konkursów.

- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

- Olimpiada Przedsiębiorczości 

- Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

- Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

- Konkurs na najlepszą pracę pisemną organizowany przez NBP

- Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości

- Zarządzanie firmą Ja Titan, SIGG, Banki w Akcji, Laptop na Bank, Milion  

na Bank, Konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej

- Testy interaktywne, Test diagnozujący



Testy interaktywne.

Wolontariusze, to:

a) pracownicy przedsiębiorstw, którzy zrezygnowali                    

z otrzymywania wynagrodzenia za wykonywaną pracę,

b) ludzie pracujący dorywczo w organizacjach 

pozarządowych za symboliczne wynagrodzenie,

c) etatowi pracownicy organizacji pozarządowych,

d) osoby działające społecznie między innymi                                 

w organizacjach pozarządowych.



d) osoby działające społecznie między innymi w organizacjach 
pozarządowych.

Wolontariusz to osoba pracująca dobrowolnie, bezpłatnie, 

ze świadomością, że pracuje na rzecz innych lub całego 

społeczeństwa. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownicy 

przedsiębiorstw nie mogą zrezygnować z otrzymywania 

wynagrodzenia za wykonywaną pracę.



„Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, 

kiedy sprawia radość”

Peter Kline

„Umysł nie jest naczyniem, które należy 

napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić”

Plutarch



Olimpiada Przedsiębiorczości

„Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości

etap szkolny: 7 XII 2017 r. / 10 I 2018 r.

etap okręgowy: 1 III 2018 r. / 12-19 IV 2018 r.

etap centralny: 5 IV 2018 r. / 24 V 2018 r.

Proces przygotowania 

Inauguracja roku olimpijskiego



Dzień Przedsiębiorczości

Otwarta Firma - Biznes przy tablicy

„Być przedsiębiorczym” – nauka przez 

działanie. Innowacyjny program nauczania.

Moja Firma

Przedsięwzięcia



Proces przygotowania

Kilkudniowe warsztaty olimpijskie
- młodzież przygotowuje materiały na wybrane tematy

(praca w grupach)

- uczestniczy w wykładach akademickich

- przedstawia opracowane w grupach studium przypadku 



Debaty ogólnoszkolne

- Warto studiować w Polsce.

- Jak pracować to tylko w Polsce.



Spotkania z ciekawymi ludźmi:

- ludzie sukcesu

- ludzie biznesu

- sławni sportowcy

- ludzie nauki



Praktyczne wykorzystanie wiedzy

– rozgrywki menadżerskie

- PROMAR

- ZARZĄDZANIE FIRMĄ

- BANKI W AKCJI



Proces przygotowania:

- Pierwszy kontakt z uczniami – Obóz Pierwszaka

- Zajęcia pozalekcyjne -2-3 h tygodniowo, równolegle 

zajęcia z kl.2 i 3 w ramach ITN

- Startowanie w innych, tematycznie zbliżonych 

konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich 

(Syriusz zakłada firmę, Igrzyska ekonomiczne, 

Ekonomiczne Gry Uliczne itp.)

- - Udział w debatach oksfordzkich

- - Rywalizacja wewnątrzszkolna                                  

– w X/XI,6X2 testy, tabela wyników

-



Praca w zróżnicowanym środowisku : 

- Uczniowie zdolni, mający wysokie osiągnięcia,        

także w dziedzinie ekonomii /finansów / 

przedsiębiorczości

- Uczniowie zdolni, z wysoką średnią,                      

o niesprecyzowanych zainteresowaniach

- Różnica w wiedzy i pewności siebie

- Praca z uczniem zdolnym

Psychologiczne aspekty 

przygotowania



Psychologiczne aspekty przygotowania

Zalety ucznia zdolnego:

- rozległa wiedza w wielu lub  kilku wybranych 

dziedzinach

-ciekawość świata

-szybkie tempo pracy

-krytyczne i niezależne myślenie

-preferują towarzystwo starszych uczniów



Psychologiczne aspekty przygotowania

Trudności w pracy z uczniem zdolnym:

-zbyt mała ilość czasu wolnego 

-duża liczba konkursów, olimpiad

-buntownicy

-ukrywający uzdolnienia

-autonomiczni

-zdolny, ale leń

-lęk przed arcydziełem



Psychologiczne aspekty przygotowania

Pokolenie X-Y-Z

-mobilni, kreatywni, elastyczni, świadomi swojej 

wartości

-doskonała orientacja w nowinkach 

technologicznych, ale..

-szybko się nudzą, ciągle szukają nowych wrażeń

-mają trudności z podporządkowaniem się regułom

-są bardzo samodzielni, potrzebują indywidualnej 

ścieżki rozwoju



Psychologiczne aspekty przygotowania:

Nauczyciel 

ucznia 
zdolnego

Mistrz

Mentor

Współorganizator 
pracy ucznia

Diagnosta i 
ewaluator

Osoba stale 
ucząca się

Eksperymentator-
innowator



Psychologiczne aspekty kształcenia

Uczeń Uczeń zdolny
Uczeń -

nauczyciel



- Ćwiczenie „Studnia”

Stres a uczeń zdolny - według Tyszkowej dzieci zdolne

charakteryzują się zdolnością do pokonywania trudności,

a uczniowie wybitnie zdolni wyróżniają się większą

odpornością na stres psychiczny i lepiej radzą sobie

z sytuacjami trudnymi. Ponadto uczniowie zdolni są

często narażeni na negatywne reakcje i krytykę

rówieśników.

WAŻNOŚĆ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ ZE STRONY 

NAUCZYCIELA

Psychologiczne aspekty 

przygotowania –radzenie sobie ze 

stresem



- Unikanie frazesów

- Angażowanie w projekty szkolne/pozaszkolne

- Moja „Prawa ręka”

- Zagrożenia związane ze zbyt dobrym poczuciem własnej 

wartości

Psychologiczne aspekty 

przygotowania-kształcenie poczucia 

własnej wartości



Wrzesień:

1. Spotkanie z olimpijczykiem

2. Prezentacja „Nasze osiągnięcia”

3. Filmy-sylwetki olimpijczyków

Psychologiczne aspekty 

przygotowania -

harmonogram



Październik/listopad:

- podtrzymywanie zainteresowania  

uczniów (e-maile)

- konkursy, olimpiady 

cd. harmonogram



Grudzień:

- Etap szkolny olimpiady

- Szacunkowe progi punktowe

cd. harmonogram



- Poradnik by Radek i Bono

- Paulo Coelho: Jeśli wierzysz                 

w zwycięstwo, zwycięstwo uwierzy          

w Ciebie

- Przypowieść o Małyszu

Rozwijanie poczucia własnej 

wartości – I,II



- Konkursy grupowe

- Spotkania w grupie zakwalifikowanych 

do kolejnego etapu – testy, zadania

- Zaangażowanie niezakwalifikowanych  

w projekt WŚF

Kształcenie umiejętności 

pracy w grupie-I,II



- Etap okręgowy olimpiady

- Finał wojewódzkiego konkursu dla 

gimnazjalistów

- Konkursy 

- Projekty 

- Materiały na 

wakacje

Psychologiczne aspekty 

przygotowania – III-VI



- podejście indywidualne do ucznia 

(indywidualizacja kształcenia)

- rozwijanie zainteresowań naukami 

ekonomicznymi

- nagrody materialne i niematerialne

- rozwijanie u uczniów poczucia własnej 

wartości

- kształcenie umiejętności pracy                    

w zespole

Psychologiczne aspekty 

przygotowania



Formalny i nieformalny system wsparcia.

Jak szkoła wspiera uczniów i nauczycieli

przygotowujących do olimpiad:

- godziny wychowawcze

(ułożony plan lekcji tak, że wszystkie klasy mają godzinę 

wychowawczą w jednym czasie)

- zajęcia blokowe z wybranych przedmiotów

- system ITU

- obóz dla olimpijczyków



ITU

Etap szkolny Etap wojewódzki Etap centralny

5 dni

jeżeli olimpiada wymaga napi-

sania pracy pisemnej pod kie-

runkiem promotora lub też ma 

etap doświadczalny

listę olimpiad przedstawiamy 

poniżej

5 dni

+ 1 dodatkowy dzień na każdą 

następną olimpiadę

5 dni

+ 1 dodatkowy dzień na każdą 

następną olimpiadę

możliwe jest zwiększenie limitu

dodatkowo, jeśli jest organizowany:

5 dni

na obóz naukowy z danej olimpiady (przy czym jedynie 2 dni na 

etapie szkolnym)

(formalności załatwia koordynator danego obozu a wpisów do-

konuje administrator)

10 dni

na obóz olimpijski w czerwcu

na olimpiadę międzynarodową li-

mit jest ustalany indywidualnie

ITU daje możliwość przesuwania zaliczeń pod warunkiem uzyskania odpowiedniego wpisu 

w dzienniczku



Formalny i nieformalny system wsparcia

Jak szkoła wspiera uczniów i nauczycieli

przygotowujących do olimpiad:

- ITN z ekonomii

- Zajęcia uzupełniające z EWP i WOG w klasie 2 i 3

- Samochód służbowy

- Typowanie do nagród: marszałka województwa, MEN, Opolski 

Orzeł, Orzeł Dolnośląski, Szkolny Nobel



Formalny i nieformalny system wsparcia

Uczeń zdolny:

uzdolnienia twórcze, intelektualne, specjalne

motywacja, emocje

szkoła, rodzice, rówieśnicy

środowisko ekologiczne



Formalny i nieformalny system wsparcia:

Ucznia zdolnego motywuje:

- dobra atmosfera

- informacja zwrotna od nauczyciela

- elastyczność nauczyciela

- możliwość rozwoju i zdobycia nowych doświadczeń

- nagrody rzeczowe



Formalny i nieformalny system wsparcia

Bardziej niż cokolwiek innego 

- przygotowanie się jest kluczem do sukcesu 

H. Ford



Formalny i nieformalny system wsparcia

- blok olimpijski z podstaw przedsiębiorczości dla 

klas 1 w ramach KN

- wraz z osiągnięciami uczniów powstały bloki dla 

klas 2 i 3 w ramach kółka

- wsparcie  finansowe Rady Rodziców w zakupie 

książek do biblioteki szkolnej

- urlopy naukowe 4+4, pomoc w nadrabianiu 

zaległości

- współpraca z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną



Formalny i nieformalny system wsparcia

- zajęcia

- rozmowy w szkole

- Librus ogłoszenia formalne

- kontakt telefoniczny i mailowy

- obecność podczas etapu okręgowego, centralnego

- nauczyciel załatwia wszystkie formalności, kupuje 

bilety, organizuje nocleg

- podczas wyjazdu na Finał spotkania z absolwentami 

lub bonus-zwiedzanie



Formalny i nieformalny system wsparcia

Nagrody:

- medale na koniec roku szkolnego

- wycieczki nagrodowe

- nagrody rzeczowe OP

- stypendia na różnym poziomie

- uznanie innych uczniów

*pomoc nauczyciela w sprawach trudnych



Formalny i nieformalny system wsparcia

Praca z uczniem zdolnym:

- motywowanie do wzmacniania kontaktów 

społecznych

- zaspokajanie potrzeb poznawczych ucznia 

- rozwijanie myślenia twórczego

- ciągłe wzmacnianie motywacji ucznia 



Współpraca ze środowiskiem:

- Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP)

- Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP)

- Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego (FERK)

- Kurs e-learningowy:

"Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy"

- Akademia Pespektyw



Współpraca z wyższymi uczelniami 

- Uniwersytet Ekonomiczny

- Uniwersytet Wrocławski

- Politechnika Wrocławska

- Wyższa Szkoła Bankowa

- Uniwersytet  Medyczny



Współpraca z wyższymi uczelniami polega na:

- uczestnictwie w wykładach akademickich zarówno na  

terenie szkoły jak i uczelni

- możliwości korzystania z zasobów uczelni 

- uczestnictwie w warsztatach (laboratoriach)



Współpraca z wyższymi uczelniami:

- Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny – porozumienie, 
warsztaty, zajęcia w weekendy, konferencje, wykłady np. 
prof. Mączyńska PTE, prof. Balcerowicz

- Politechnika Opolska – udział w zajęciach podczas 
Opolskiego Festiwalu Nauki, wynajem sal

- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział 
Ekonomiczny w Opolu – warsztaty w szkole i na uczelni, 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

- SGH –klasa akademicka, wykłady, e-learning, webinaria



nauczyciel

uczeń

szkoła

instytucje

uczelnie

człowiek biznesu



szkoła

nauczyciel instytucje

fundacje

uczelnie

uczeń



Kiedy szkoła (nauczyciel – uczeń)

współpracuje z uczelniami,

instytucjami biznesu,

fundacjami wspierania nauki,

możemy wtedy powiedzieć

o pełnym wykorzystaniu zasobów

w przygotowaniu uczniów

do olimpiad przedmiotowych.



„Dobrze rozwinięty umysł, pasja do nauki

i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy

to nowe klucze do przyszłości”

„Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu.

Wszystko, co robiłem, to była przyjemność”

Thomas Edison 



Pasja + wizja + działanie = sukces

Wyzwanie olimpijczyka:

- jeśli masz wizję i zapał, lecz nie działasz, to fantazjujesz

- jeśli masz wizję i działasz, lecz nie powoduje tobą zapał, 

będziesz miernotą

- jeśli masz zapał i działasz, lecz nie masz wizji,

osiągniesz to, co chciałeś, lecz stwierdzisz,

że to niewłaściwy cel

Marylin King



Dziękujemy za uwagę


