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PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADANIA NR 1 

 

Tytuł zadania nr 1: Opracowanie zbioru dobrych praktyk na temat światowych trendów w edukacji 

przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolonej oraz zaproponowanie klasyfikatora ułatwiającego 

przegląd tych praktyk. 

 

Okres realizacji zadania: 01.03.2022 r - 31.05. 2022 r 

 

Cel zadania: Zbadanie światowych doświadczeń i trendów w kształtowaniu kompetencji 

przedsiębiorczych u dzieci oraz opracowanie zbioru zawierającego opis cech charakterystycznych i 

klasyfikację najlepszych praktyk transferu wiedzy biznesowej w środowisku młodzieży szkolnej. 

 

Rezultaty realizacji zadania: Opracowany zbiór dobrych praktyk na temat światowych trendów w 

edukacji przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolonej zawierający klasyfikator ułatwiający przegląd 

tych praktyk.  

Zbiór dobrych praktyk zawiera wyniki oryginalnego przeglądu i klasyfikacji dobrych praktyk na 

temat światowych trendów w edukacji przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolonej, opracowanego 

przez autorów w ramach projektu. 

Zbiór zawiera najważniejsze elementy procesu edukacyjnego oraz stanowi podstawę do 

opracowania diagnozy stanu, nowych metod i metodologii transferu wiedzy biznesowej, 

przygotowania modeli teoretycznych i operacyjnych mechanizmu zwiększania aktywności 

przedsiębiorczej wśród młodzieży szkolnej. 

Każda praktyka w zbiorze jest przedstawiona jako krótki opis jej istoty i doświadczenia z 

użytkowania, z dodatkowym podaniem następujących informacji: 1. Zakres geograficzny; 2. Obszar 

tematyczny i cele nauczania; 3. Docelowy poziom edukacji (ISCED); 4. Wiek grupy docelowej; 5. 

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości (EntreComp); 6. Metody nauczania; 7. Dostępne 

materiały i zasoby; 8. Link. 

Zbiór dobrych praktyk zawiera klasyfikator który umożliwia szybkie znalezienie i zapoznanie 

się z zainteresowanymi praktykami zgodnie z kryteriami: 1. Docelowy poziom edukacji; 2. Obszar 

tematyczny; 3. Сele nauczania; 4. Obszar kompetencji przedsiębiorczych; 5. Kompetencje 

przedsiębiorcze. 

Aby zautomatyzować poszukiwanie dobrych praktyk, w ramach projektu opracowano portal 

internetowy z klasyfikatorem elektronicznym (e-klasyfikator). 

Informacje przedstawione w zbiorze będą przydatne dla wszystkich uczestników procesu 

edukacyjnego mających związek z organizacją i prowadzeniem zajęć z przedsiębiorczości w ramach 

szkolnictwa średniego. 

 

Kamienie milowe: 

№ Nazwa Status wykonania 

1.1 Stworzenie klasyfikatora i przeglądu dobrych praktyk na temat 

światowych trendów w edukacji przedsiębiorczości wśród młodzieży 

szkolonej 

Wykonywano 

30.04.2022 r 

1.2 Zbiór dobrych praktyk w aspekcie edukacji przedsiębiorczości 

młodzieży szkolnej 

Wykonywano 

31.05.2022 
 


