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„Chłopska Szkoła Biznesu” - ciekawa lekcja
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyoskiego w
Dynowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
W dniu 21.10.2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana
Wyszyoskiego w Dynowie, odbyła się kolejna ciekawa lekcja w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK). OTK organizowany jest od 2009 roku pod

patronatem ministrów właściwych dla spraw pracy i edukacji. Co roku skupia on setki
inicjatyw, realizowanych w całym kraju, skierowanych do uczniów (dzieci i
młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. W tym roku szkolnym tematyka
Tygodnia Kariery ma na celu wspieranie uczniów w realizowaniu ich pasji i
zachęcanie ich do rozwijania zainteresowao, co warunkuje w przyszłości
skuteczniejsze podejmowanie decyzji w drodze kształcenia i wyboru zawodu. W tym
roku OTK organizuje się pod hasłem „Pasja, Profesja, Powołanie”. W lekcji wzięli
udział uczniowie z klasy 2THL (4 – letnie Technikum w zawodzie technik handlowiec i
technik logistyk) z Zespołu Szkół zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyoskiego w
Dynowie. „Chłopska Szkoła Biznesu” to planszowa gra ekonomiczna, w którą
równocześnie może grad od 12 do 30 osób. Gra została opracowana przez Małopolski
Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne,
służące do pracy z grupą. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na
którym można obserwowad takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena,
koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności
produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
XVIII wieku. Niewątpliwą zaletą gry „Chłopska Szkoła Biznesu” jest to, że rozgrywa
się ją w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników
rozgrywki i wywołuje u nich silne emocje i zaangażowanie. Ale co najważniejsze –
uczy logicznego myślenia i planowania! Podczas gry młodzież wykorzystuje podstawy
programowe, podstawowe pojęcia ekonomiczne, świetne integruje grupę, kształtuje
postawy przedsiębiorcze, uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka,
współpracy w grupie, umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych,
samodzielności w działaniu, rozwija kreatywnośd, innowacyjnośd, chęd
podejmowanie inicjatyw. W czasie gry młodzież była bardzo zaangażowana i
właściwie nie chciała zakooczyd tylko prosili o kolejne rozdanie. Prowadząca również
była zadowolona z pracy grupy. Po zakooczeniu zabawy młodzież była bardzo
zadowolona, a emocje sięgały „zenitu”.

Wszyscy cieszymy się ze współpracy z Mobilnym Centrum Informacji
Zawodowej (MCIZ) w Rzeszowie i mamy nadzieję na kolejne ciekawe lekcje. Okazuje
się, że lekcje można prowadzid na różne ciekawe sposoby, a długoletnia współpraca
mobilizuje do dalszych działao. Duże zaangażowanie jakie wynika z uczestnictwa w
grze daje motywację do organizacji kolejnych ciekawych zajęd. Grę „Chłopska Szkoła
Biznesu” prowadzili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
w Rzeszowie Pani Mariola Lidwin i Bernadeta Szal. Zajęcia zorganizował Szkolny
Ośrodek Kariery „Twoja Przyszłośd”, który prowadzi Pani Anna Fara.

