
ZSA-E Werynia             Werynia, 14.02.2018 r. 

Werynia 501 

36-100 Kolbuszowa 

tel: 17-2271-441 

 

Regulamin projektu Regionalnej Fundacji Rozwoju Serce pod nazwą 

„Z Ekonomią za Pan Brat” 

 

Uwaga 

Uczestnikami programu mogą być wyłącznie gimnazjaliści klas trzecich z powiatu 

kolbuszowskiego z wyłączeniem uczniów, którzy uczestniczyli w projekcie 

 Ekonomia na Wesoło 

 

I. Zakładane cele realizacji projektu oraz sposób ich realizacji.  

 

1. Rozwijanie pasji i zainteresowań. 

2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. 

3. Nabycie nowych umiejętności zawodowych. 

4. Budowanie i doskonalenie własnej ścieżki edukacyjnej. 

5. Nabycie umiejętności public relations. 

6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. 

7. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole. 

8. Wzrost umiejętności autoprezentacji. 

9. Podniesienie poziomu własnej samooceny. 

10. Nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce. 

 

 Poprzez realizację tego programu chcemy doskonalić jakość kształcenia zawodowego oraz 

podnieść prestiż naszej placówki jako wiodącego ośrodka kształcenia zawodowego w regionie  

w zakresie ekonomii. Poprzez wysoką jakość kształcenia zawodowego, łączenia teorii z praktyką, 

weryfikowania umiejętności zawodowych zdobytych w szkole, rozwijanie zainteresowań. Dajemy 

uczniom narzędzia pozwalające zdobyć nie tylko doświadczenie zawodowe, ale również uczymy 

sztuki autoprezentacji, asertywności, kreatywności przez co zwiększamy ich elastyczność na 

krajowym i zagranicznym rynku pracy.  

 

II. Warsztaty ekonomiczne. 

 

Celem warsztatów będzie zdobycie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu 

ekonomii, podniesienia pewności siebie, własnej samooceny, nabycia umiejętności prezentowania 

własnej osoby jak również rozwijania umiejętności komunikacyjnych.  

  

Program warsztatów: 

1. Obsługa kas fiskalnych. 

2. Wykorzystanie programów: kadrowo – płacowego Gratyfikant GT, magazynowo – sprzedażowego 

Subiekt GT, finansowo – księgowego Rachmistrz i Rewizor GT. 

3. Sporządzanie dowodów księgowych w wersji elektronicznej i papierowej.   

4. Sporządzanie zestawień i sprawozdań finansowych.  

5. Gra negocjacyjna – Chłopska Szkoła Biznesu, ekonomiczne gry planszowe. 

5. Diagnoza umiejętności przedsiębiorczych – test. 

6. Autoprezentacja na forum grupy. 

7. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych – film. 

 

Realizowane warsztaty będą miały formę: częściowo kształcenia e–learningowego  

z wykorzystaniem komputera, ćwiczeń praktycznych, prezentacji, testów, szkolenia i będą stanowić 

bazę do ekonomicznej gry terenowej   „Skarby Weryni”. Warsztaty ekonomiczne będą prowadzone 

przez nauczycieli przedmiotów ekonomicznych z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych. 

 



III. Spotkanie z głównym księgowym. 

Spotkanie z doświadczonym pracownikiem – głównym księgowym  z jednej z firm powiatu 

kolbuszowskiego pozwoli uczestnikom zweryfikować wyobrażenia o pracy w tym zawodzie, uzyskać 

informacje na temat odpowiedzialności, dokładności i systematyczności. Beneficjenci będą mogli 

poznać zakres zadań i obowiązków wynikających z wykonywania zawodu księgowego. Spotkanie 

wyzwoli chęci do zdobywania wiadomości i umiejętności z zakresu księgowości i rachunkowości 

wśród uczestników. 

 

IV. Teleturniej wiedzy ekonomicznej z wykorzystaniem aplikacji on - line Kahoot.com. 

Teleturniej będzie doskonałą okazją do zweryfikowania zdobytej wiedzy podczas warsztatów  

i w trakcie spotkania z głównym księgowym. Uczestnicy będą mogli wykazać się umiejętnością 

podejmowania decyzji w zespole, refleksem, wykorzystaniem informacji, manualną  zręcznością 

obsługi komputera. Ponadto muszą się cechować podzielnością uwagi w trakcie podejmowania 

decyzji. Zręcznie muszą wykorzystać technik antystresowe towarzyszące wykonywaniu  tego rodzaju 

zadań. Będzie to doskonała okazja na integrację i zabawę.  

 

V. Ekonomiczna gra terenowa „Skarby Weryni”. 

 

Celem ekonomicznej gry terenowej jest wykorzystanie zdobytej podczas warsztatów  

teoretycznej wiedzy ekonomicznej i zastosowanie jej w praktyce w trakcie gry. Wyzwanie 

konkursowe będzie polegało na rozwiązywaniu łamigłówek i zagadek logicznych z zakresu ekonomii 

w trakcie odwiedzin różnych stanowisk edukacyjnych. Konkurencja będzie wymagać precyzji  

i ostrożności. Drużyny będą musiały wykazać się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim 

kreatywnością i refleksem, ponieważ zadanie będzie należało wykonać w jak najkrótszym czasie. Dla 

wszystkich uczestników konkursu będzie to poważne i ambitne wyzwanie. Konkurs pod nazwą 

ekonomicznej gry terenowej to oryginalna i bardzo interesująca forma nauki i zabawy pod hasłem 

„Skarby Weryni”. Kształcenie praktyczne jest dla nas kluczowe. Chcemy pokazać młodym ludziom, 

że nauka na poziomie szkół ponadgimnazjalnych to nie tylko nudna teoria, ale nauka powiązana  

z zabawą, że nasza szkoła stawia przede wszystkim na wiedzę praktyczną, przekazywaną  

w interesującej formie, z użyciem nowoczesnych narzędzi i technik. Do dyspozycji uczniów mamy 

bogate zaplecze techniczne. Uczniowie gimnazjów będą wykonywać praktyczne zadania, które choć  

w części pozwolą wykorzystać zaawansowany technologicznie sprzęt, a także atuty naszej szkoły.  

 

Zasady rozgrywki:  

1. Uczniowie biorący udział w grze wcielają się w dziennikarzy śledczych, których celem będzie 

rozwiązanie szeregu zagadek ekonomicznych i logicznych.  

2. O końcowym rankingu zdecyduje: poprawność wpisania haseł na stanowiskach 

komputerowych, kolejność ukończenia całej trasy gry oraz wynik uzyskany w teleturnieju 

wiedzy ekonomicznej składającym się z 30 pytań testowych. Konkurs będzie oceniany  

w trzech kategoriach w/w.  

3. Każdy zespół podczas rozgrywki będzie musiał rozwiązać 7 zagadek ekonomicznych  

i logicznych.  

4. Jeśli zespół nie potrafi rozwiązać danego zadania będzie mógł skorzystać z tzw. „punktu 

karnego” , a po wykonaniu zadania otrzyma za darmo hasło do danej zagadki.  

5. Zespoły będą musiały poruszać się po całym terenie ZSA-E w Weryni tylko pieszo w celu 

rozwiązania zagadek.  

6. Ranking zespołów zostanie ogłoszony po zakończeniu gry przez wszystkie zespoły 

uczniowskie.  

7. Atrakcyjne nagrody dla najlepszych zespołów oraz Puchar Dyrektora Szkoły ZSA-E zostanie 

wręczony po wspólnym poczęstunku.  

 

 

 



VI. Wycieczka dydaktyczno – edukacyjna na  Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych  do 

Sejmu i Senatu RP oraz Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. 

Ostatnim etapem realizacji projektu będzie dla wszystkich uczestników wycieczka, która  

z jednej strony będzie miała charakter edukacyjny, a z drugiej turystyczno  - krajoznawczy. 

Wycieczka zostanie zorganizowana na Giełdę Papierów Wartościowych do Sejmu i Senatu RP oraz 

Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. 

VII. Harmonogram. 

 

VIII. Zakładane rezultaty realizacji projektu. 

Realizacja projektu „Z Ekonomią za Pan Brat” poprzez zajęcia terenowo - warsztatowo – 

praktyczne umożliwi gimnazjalistom zdobycie nowych doświadczeń przydatnych w przyszłej 

edukacji. Umiejętności nabyte podczas projektu umożliwią rozwijanie ich pasji i zainteresowań oraz 

zwiększenie w przyszłości atrakcyjności uczniów na rynku pracy. Uczniowie poszerzą lub zdobędą 

nową wiedzę z zakresu ekonomii. Wycieczka będzie okazją nie tylko do poznania i zwiedzenia 

nowych miejsc, ale też zdobycia nowej wiedzy, integracji uczestników, podniesienia samooceny, 

wymiany poglądów i zainteresowań. Będzie to doskonały czas do konwersacji gimnazjalistów  

z ekonomistami, którzy konstruują ścieżkę dalszej edukacji. 

 

Projekt  realizowany w okresie 14.02.2018 r. do 30.06.2018 r. 

Poszczególne działania projektu Terminy realizacji 

poszczególnych 

działań 

Wnioskodawca  lub inny podmiot 

odpowiedzialny za działanie  

1. Rekrutacja uczestników 

 

od 14.02.2018 r.  

do 16.03.2018 r. 

Beata Bryk, Mieczysław Oślizło, 

Paweł Serafin 

2. Warsztaty ekonomiczne 

 

Kwiecień 2018 r. Beata Bryk, Mieczysław Oślizło, 

Paweł Serafin 

3. Spotkanie z głównym księgowym 

 

Kwiecień 2018 r. Beata Bryk, Mieczysław Oślizło, 

Paweł Serafin 

4. Teleturniej wiedzy ekonomicznej 

z wykorzystaniem aplikacji 

 on - line Kahoot.com  

 

Kwiecień 2018 r. Beata Bryk, Mieczysław Oślizło, 

Paweł Serafin 

5. Ekonomiczna gra terenowa 

„Skarby Weryni” 

Kwiecień 2018 r. Beata Bryk, Mieczysław Oślizło, 

Paweł Serafin 

6. Wycieczka dydaktyczno – 

edukacyjna na  Warszawską 

Giełdę Papierów Wartościowych  

do Sejmu i Senatu RP oraz 

Centrum Pieniądza Narodowego 

Banku Polskiego 

Maj 2018 r. Beata Bryk, Mieczysław Oślizło, 

Paweł Serafin 


