
Jak efektywnie
realizować 

nowy przedmiot 
Biznes i Zarządzanie?



Doświadczenie Zwolnionych z Teorii

Zakres BiZ - czyli co nowego, a co zostaje?

Jak zatem uczyć BiZ?

Co oznaczają zmiany?

Co chciałabym dzisiaj przekazać?



Zakres nowego przedmiotu - czyli co nowego, a co zostaje?

● inne rozłożenie materiału w działach, subtelne zmiany w teorii
● większy nacisk na praktyczne umiejętności
● dodanie nowego działu - zarządzanie projektami
● BiZ jako przedmiot maturalny

kluczowa zmiana



Co ta zmiana oznacza?

1. Po realizacji przedmiotu uczniowie mają posiąść lub rozwinąć KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI -
kreatywność, krytyczne myślenie, kooperację, komunikację.

1. Uczniowie mają być wyposażeni w konkretne UMIEJĘTNOŚCI.

1. Uczniowie mają UMIEĆ PODEJMOWAĆ KONKRETNE DECYZJE I DZIAŁANIA. 

Tych rezultatów nie da się osiągnąć stosując metodę jedynie podawczą. 
Potrzebna jest PRAKTYKA i POCZUCIE SPRAWCZOŚCI. 

To zdobyte doświadczenia i moc pozwolą uczniom DZIAŁAĆ.  



Jak zatem uczyć BiZ?

● nauka przez praktykę 
● nauka przez doświadczanie
● metoda prawdziwych projektów społecznych - rzeczywiste realizowanie 

samodzielnych działań przez uczniów

Czy to możliwe? Jak najbardziej! 



Doświadczenie Zwolnionych z Teorii

● 10 lat doświadczenia 
● 22 538 uczniów = finalistów
● 4 598 zrealizowanych projektów społecznych
● prawie 700 zaangażowanych szkół ponadpodstawowych
● prawie 900 nauczycieli = opiekunów zespołów projektowych



Doświadczenie Zwolnionych z Teorii

Rola ucznia Rola nauczyciela

→ pomysł na projekt, który 

odpowiada na realny problem 

społeczny

→ zebranie zespołu

→ zaplanowanie projektu

→ realizacja projektu w 

rzeczywistości (pozyskanie 

partnerów, budżetu, 

wzmianek medialnych, a 

przede wszystkim 

DZIAŁANIE)

→ podsumowanie projektu

→ wspiera, a nie wyręcza

→ doradza w podejmowaniu 

decyzji, ale nie narzuca

→ dzieli się swoim 

doświadczeniem, udziela rad

→ dba o motywację do 

działania w zespole

→ wspiera w rozwiązywaniu 

konfliktów zespołowych

→ nazywa osiągnięcia i 

celebruje sukcesy



Doświadczenie Zwolnionych z Teorii

90% uczniów zaangażowanych w ZWZT deklaruje, że dzięki realizacji projektu społecznego rozwinęła umiejętność:
● wykorzystywania wiedzy w praktyce
● pracy w grupie
● krytycznego myślenia
● komunikacji 
● kreatywności

“Nauczyłam się wyznaczać i określać cele oraz zadania, pracować nad systematycznością.”

“Nauczyłem się bardzo dużo, od rzeczy czysto technicznych, takich jak tworzenie kampanii reklamowej na mediach 

społecznościowych, obsługiwanie programów graficznych, załatwianie spraw formalnych związanych z pozyskiwaniem 

partnerów i budżetu, ale również wiele innych, miększych. Umiejętności związane z rozwiązywaniem konfliktów (których 

niestety nie udało się uniknąć), komunikacją, współpracą (np. podczas prowadzenia zajęć w parach) i wielu innych, które z 

czasem z pewnością docenię.”

“Możliwość realizacji własnego projektu społecznego to świetna forma, pozwalająca wypracować wiele przydatnych cech, 
które przydają się chociażby w znalezieniu pracy.”



Doświadczenie Zwolnionych z Teorii - perspektywa nauczycieli

“Aktualizację wiedzy i umiejętności związanych z radzeniem sobie z konfliktami w zespole, motywowaniem - lubię mieć 

świeże spojrzenie. Z pewnością też dobre zarządzanie czasem , doskonalenie planowania - opieka nad zespołami wymaga 

też wpisania spotkań z nimi w mój dość napięty kalendarz. Czerpię inspirację z doświadczeń innych - na spotkaniach 

mogliśmy się nimi podzielić.”

“Zdobyłam nowe doświadczenie z zarządzania projektami; zrozumiałam, że rozwój ucznia to nie tylko wiedza szkolna, ale 

wykorzystanie ich potencjału, zainteresować, inspiracji w projektach, które daja im kompetencje przyszłości; uczestnicząc 

w szkoleniach poszerzyłam wiedze na temat zarządzania projektami oraz z drama based pedagogy”



http://www.youtube.com/watch?v=b34uuauFD1M
http://www.youtube.com/watch?v=b34uuauFD1M


Ewa Siemińska
Dyrektorka Programu Nauczycielskiego

+48 606 631 733

ewa.sieminska@zwolnienizteorii.pl

szkoly@zwolnienizteorii.pl

zwolnienizteorii.pl/nauczyciel

nauczyciele.zwolnienizteorii.pl

Dziękuję za uwagę.
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