
 

7 czerwca to dzień w naszej szkole, kiedy działo się wiele w ramach Małopolskiego Dnia 

Uczenia się, a tematem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia była szeroko rozumiana 

przedsiębiorczość. Zorganizowane wydarzenia miały charakter warsztatów, szkoleń, spotkań, 

seminariów i wielu innych działań promujących ideę uczenia się przez całe życie.  

Ze względów organizacyjno-technicznych, jako szkoła już 6 czerwca tj. w czwartek 

rozpoczęliśmy MDU. W tym dniu dwie grupy uczniów naszej szkoły wzięły udział w projekcie: 

edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry planszowej Chłopska Szkoła Biznesu, która jest 

symulacją działalności gospodarczej.  I grupę naszych graczy stanowili uczniowie z klasy Ia i bT, 

natomiast kolejną rundę rozegrali uczniowie z klasy II i III bT.  Uczestnicy rozgrywek musieli 

wcielić się w rolę przedsiębiorczych rzemieślników (piekarzy, tkaczy, kowali) zajmujących się 

produkcją towarów (chlebów, płócien, bryczek) oraz handlujących na jarmarku z innymi 

graczami, a także organizujących wyprawy handlowe do miast europejskich. Wynik gry zależał 

od wykazanej inicjatywy, umiejętności targowania się i kreatywności gracza. W trakcie zajęć 

uczniowie nabyli nowe umiejętności, w tym m.in. umiejętność zarządzania posiadanymi dobrami 

oraz umiejętność komunikacji i negocjacji handlowych. Trzeba przyznać, że gra wśród 

wszystkich uczestników wzbudziła wiele emocji związanych z rywalizacją i walką o lepsze 

wyniki. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwała pani Teresa Kupis – doradca 

zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu .  

Kolejnego dnia tj. w piątek 7 czerwca klasa III c T zgłębiała tajniki planowania swojej ścieżki 

życiowej i wyznaczania sobie celów na warsztatach: Co to znaczy „zrobić karierę” – być jak Bill 

Gates - filozofia planowania własnego rozwoju zawodowego, prowadzonych przez panią 

psycholog Monikę Rębisz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

Pani Ewa Przesławska – nasza szkolna bibliotekarka, poprowadziła zajęcia „Jak uczyć się szybko 

i pracować efektywnie” dla klasy II a T. Wykład wzbogacony był wieloma ćwiczeniami np. 

z zakresu technik szybkiego czytania.  

Interesującym wydarzeniem tego dnia były spotkania z przedstawicielami zawodów, którzy 

w sposób bardzo ciekawy wprowadzili uczniów w świat  swoich profesji. O Informatyce, jako 

dziedzinie nauki, pracy informatyka i wielu innych tajnikach zawodu, opowiadał dla klasy I b T 

pan Konrad Mosoń prowadzący firmę informatyczną. Natomiast klasa I c T i II c T – technik 

usług fryzjerskich w świat fryzjerstwa została wprowadzona przez panią Danutę Miszczak 



właścicielkę salonu fryzjerskiego. Na obu spotkaniach młodzież usłyszała dużo ciekawostek i 

wiele cennych wskazówek zawodowych. Nasi goście przekonywali uczniów, że dobrze jest 

łączyć pasje i zainteresowania z wykonywanym zawodem, bo to daje wiele radości i satysfakcji.  

Główny organizatorem i koordynatorem wszelkich wydarzeń, które miały miejsce, w naszej 

szkole, w ramach MDU był Szkolny Ośrodek Kariery.   

 

A co o tych wydarzeniach mówi sama młodzież: 

„moim zdaniem to spotkanie dało mi dużo do myślenia, dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy 

o pracy fryzjera”  

„bardzo ciekawe spotkanie, warto było w nim uczestniczyć i myślę, że nie skończy się tylko na 

jednym spotkaniu. Będę się starać bardziej pogłębiać swoją wiedzę” 

„dowiedziałem się jak zostać najlepszym i dobrze zarabiającym informatykiem; podał nam kilka 

kierunków studiów, na które można się wybrać po szkole średniej” 

„zmobilizował mnie do dalszej nauki; było fajnie; więcej takich spotkań” 

„spotkanie to uświadomiło mi, że w życiu trzeba dążyć do celu, który się planuje, nie poddawać 

się” 

„zajęcia były ciekawe, można było z nich dużo wynieść, uświadomiłem sobie, że pomagając 

innym w nauce sam się uczę” 

„zajęcia były ciekawe, ponieważ dowiedziałem się o nowych sposobach uczenia się” 

 

 


