
 
Przez dwa kolejne lata szkolne (2011/12 i 2012/2013) w Zespole Szkół 

Budowlanych nr 1 w Płocku testowany był innowacyjny program edukacyjny „Szkoła 
praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” realizowany jako 
innowacja pedagogiczna w ramach projektu Fundacji Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski 
Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki) . Celem projektu było zwiększenie skuteczności 
edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie kluczowych kompetencji, 
takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość oraz opracowanie innowacyjnych 
narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce – przedmiotu uzupełniającego, 
realizowanego na IV etapie edukacji (czyli w liceach i technikach).  
Projekt obejmował dwa etapy: I edycja - testowanie, II  edycja– pilotażowe 
wdrażanie.   

W obu uczestniczyli uczniowie Budowlanki, którzy założyli w szkole 
miniprzedsiębiorstwa zorganizowane na wzór spółki jawnej ( ale nie będące 
prawdziwymi spółkami jawnymi). W roku szkolnym 2011/12  funkcjonowały w szkole 
2 firmy uczniowskie: „Drobiazgi” (oferująca szkolnym klientom bogaty wybór 
kolczyków i założona przez uczniów klasy 2 Tś) oraz „Wspaniała 13-stka” ( działająca 
na rynku poligraficznym a założona przez uczniów klasy 2 LP). W roku 2012/2013 
powstały kolejne dwa miniprzedsiębiorstwa. „Qes” czyli uczniowie klasy 2 Tg 
zaoferowali na szkolnym rynku kalendarze ze zdjęciami, natomiast firma „9 
diamentów” zaproponowała klientom szeroki wachlarz ozdób okolicznościowych i 
biżuterii. Zadaniem uczniów – wspólników było znalezienie pomysłu na produkt i jego 
weryfikacja poprzez badanie rynku, przygotowanie biznesplanu przedsięwzięcia, 
zgromadzenie kapitału, prowadzenie działań marketingowych, organizacja produkcji i 
sprzedaży oraz prowadzenie dokumentacji finansowej. Miniprzedsiebiorstwami 
opiekują się przeszkolone przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości 
nauczycielki z tej szkoły - Grażyna Kansy i Ewa Grochowska. W zakresie zasad 
prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu czy księgowości uczniowie 
korzystają też  z pomocy konsultantów – zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, 
księgowych, konsultantów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i OHP.  

  Uczestniczący w projekcie uczniowie i nauczycielki z Budowlanki testowali 
opracowane przez Fundację  innowacyjne narzędzia edukacyjne do realizacji zajęć: 
program nauczania, przewodnik dla nauczyciela, Vademecum dla ucznia a także  
platformę internetową  ( na której uczniowie na bieżąco rejestrowali działania 
podejmowane przez ich firmę, a nauczycielki przebieg realizacji programu) oraz 
użytkowe programy komputerowe do zarządzania miniprzedsiębiorstwem. Wszelkie 
uwagi oraz opinie (również krytyczne) przekazywane były na bieżąco na platformie 
internetowej poprzez comiesięczną ocenę ćwiczeń, filmów i prezentacji oraz 
materiałów dodatkowych wykorzystanych na zajęciach.  

A co udział w projekcie dał uczniom i nauczycielom naszej szkoły poza 
satysfakcją, że jako jedni z pierwszych testowali nowy program? Bardzo wymierne 
korzyści. Dla uczniów - lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy, poznanie 
szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia, możliwość efektywnego 
kształtowania postawy przedsiębiorczości i nauki przez działanie. Dla nauczycieli i 
szkoły – wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody i formy pracy z uczniami, w 
tym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej, zwiększenie zainteresowania uczniów 
kontynuacją kształcenia w kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. 
Poza tym uczniowie przeżyli ciekawą przygodę edukacyjną, rozwinęli umiejętności 
niezbędne w dorosłym życiu takie jak praca w zespole, obowiązkowość, 
odpowiedzialność, a przede wszystkim mieli okazję zdobyć doświadczenie dotyczące 
prowadzenia własnej firmy. 
 
 
 
 



 

      Miniprzedsiębiorstwo „Qes” (opiekun Grażyna Kansy) 
 

 
 
Miniprzedsiębiorstwo „9 diamentów” (opiekun- Ewa Grochowska) 
 
 



Od września 2013 roku, po okresie testowania i  pilotażowego wdrażania 
program jest dostępny dla wszystkich liceów i technikum. 
Innowację kontynuuje również nasza szkoła. W roku szkolnym 2013/2014 działały 
trzy młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa założone przez uczniów klasy II Tg/Kb: 
 

 

 „Kartkobox sp.j.” (opiekun Grażyna Kansy) 
 

 
 

  „Misz-Masz sp.j.” (opiekun Grażyna Kansy) 



 

 
 

 „Incognito sp.j.”  (opiekun-Grażyna Kansy) 
 
 
W  roku 2014/2015 funkcjonują również trzy:  
 

 
 

 „Wszystko Z Niczego sp.j.” (opiekun Grażyna Kansy) 



 

 
 

  „Cool T-shirts sp.j.” (opiekun Grażyna Kansy) 
 

 
 

   „Kabex sp.j.” (opiekun Grażyna Kansy) 
 


