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Koncepcja projektu powstała w 2011 roku 

Kluczowym elementem Projektu jest Portal Edukacyjny (PE) oparty  
na Innowacyjnym Programie Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości 

(IPN) 

Korzystanie z gry jest obowiązkowym elementem lekcji 
przedsiębiorczości w wybranych liceach ogólnokształcących 



Jacek Wyszyoski – PyramidLAB – Projektant gry,  
główny programista 

Wojciech Krzaczek – Kierownik Zespołu ds. opracowania 
Platformy Edukacyjnej  

Maciej Łoś – Kierownik ds. opracowania IPN 

Adrian Matylewicz – Antara Systemy Informatyczne  
– Wdrożeniowiec, Twórca platformy e-learningowej 

Tomasz Gawłowski,  Adam Terepora – Mustang Marketing 
– Grafika gry 



Potrzeba innowacyjności – polskie przedsiębiorstwa 
odbiegają od poziomu innowacyjności notowanego w UE. 

 

 

Perspektywa finansowa 2014-2020 wspiera głównie 
przedsięwzięcia innowacyjne, badawczo – rozwojowe i oparte 
na współpracy międzynarodowej. 

 



Przyczyny ekonomiczne – bezrobocie. 

Potrzeba bycia konkurencyjnym na rynku pracy. 

 

 

Popularyzacja samozatrudnienia, dążenie do wzrostu gospodarczego, 
zdobywanie nowych kompetencji i kwalifikacji,  

a także wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce  
kluczem do sukcesu zawodowego. 

 



Niewystarczające przygotowanie merytoryczne uczniów 
do funkcjonowania na konkurencyjnym i trudnym rynku pracy 

 

 

Zaproponowanie nowatorskiego i interdyscyplinarnego narzędzia, 
które będzie uczyło praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy. 

Nauka poprzez zabawę, zawierająca element rywalizacji  
jest bardziej efektywna. 



Potrzeba zmiany sposobu prowadzenia zajęd, tak aby przygotowywały 
do funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku 

 

 

Wprowadzenie nowoczesnych metod dydaktycznych  
=  

wzrost kompetencji i skuteczności 



Brak połączenia pomiędzy przedmiotami  
matematyczno-przyrodniczymi, a Podstawami Przedsiębiorczości 

 

 

Zakładanie Instytutów badawczych wykorzystujących innowacje, 
działających na zasadach komercyjnych zbliżonych do rzeczywistych 

uwarunkowao gospodarczych. 
Wykorzystywanie potencjału swoich firm i jednostek naukowych. 



Demonstruje wszystkie czynności, jakie powinien wykonad 
przedsiębiorca, aby założyd i rozwijad swoją działalnośd gospodarczą. 

Zawiera wnioski i formularze urzędowe,  
które rzeczywiście funkcjonują. 

Zawiera częśd edukacyjną, która gromadzi wypełnione przez ucznia 
wnioski i formularze oraz materiały edukacyjne, takie jak przepisy, 

materiały szkoleniowe oraz prezentacje niektórych lekcji. 

 



 

 

 
Moduł administracyjny 

 

 
Moduł nauczycielski 

 

Gra 

Moduł edukacyjny 



Moduł administracyjny 

Ma do niego dostęp tylko administrator gry, do zadao którego należy: 

 Zakładanie nowych szkół i klas.  

 Prowadzanie prac konserwacyjnych i naprawczych. 

 Dokonywanie wszelkich zmian parametrów gry.  

 Zarządzanie zadaniami  
(zawartymi w zleceniach i egzaminach). 



Moduł nauczycielski 

 Mają do niego dostęp zarówno nauczyciele, jak i administrator.  

  Praca w module nauczycielskim umożliwia: 

 Weryfikację i akceptację rejestrujących się uczniów. 

 Uruchamianie lekcji, podczas której uczniowie mają dostęp  
do gry. 

 Wgląd w statystyki swoich klas, grup uczniów oraz uczniów. 

 Podejmowanie decyzji o udziale uczniów  
w przetargach oraz w ich rozstrzygnięciach. 



Moduł edukacyjny (Platforma e-learningowa) 

Mają do niego dostęp wszyscy użytkownicy Portalu.  

 Zawiera materiały edukacyjne dla uczniów,  
a także prezentacje oraz inne materiały potrzebne  
do przeprowadzenia lekcji 

 Nauczyciele mają możliwośd zamieszczania  
swoich materiałów.  



Gra 

Mają do niej dostęp tylko uczniowie i administrator. 

 

Polega na wykonaniu w odpowiedniej kolejności, na odpowiednich 
lekcjach czynności związanych z założeniem i prowadzeniem  

przez ucznia działalności gospodarczej.  

 

 

 



Gra 

Na mapie miasta zostały umieszczone instytucje i firmy niezbędne  
do funkcjonowania w naszej rzeczywistości podmiotu gospodarczego.  

Gra ma charakter liniowy.  

Dostęp do odpowiednich budynków (Urząd Pracy, banki, agencje 
marketingowe etc.) jest możliwy dopiero wtedy,  

kiedy status ucznia na to pozwoli.  

 

 

 



 



 



 



  Uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy 

  Założenie działalności gospodarczej wg wybranego profilu firmy 

  Otworzenie rachunku bankowego 

  Zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS 

  Wynajem biura 

  Rejestracja jako płatnik VAT 

  Podejmowanie działao marketingowych 

  Podnoszenie kwalifikacji poprzez zdobywanie certyfikatów 

  Podejmowanie się zleceo 

  Przystępowanie do przetargów 

  Zatrudnianie pracowników 

  Zawiązywanie spółek – grup firm 

 

 



Uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy 

 



 



Założenie działalności gospodarczej wg wybranego profilu firmy 

 



Otworzenie rachunku bankowego 

 



 



Zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS 

 

 



Wynajem biura 

 

 

 



Wynajem biura 

 

 

 



Rejestracja jako płatnik VAT 

 



   Podejmowanie działao marketingowych 

 



 



 



   Podnoszenie kwalifikacji poprzez zdobywanie certyfikatów 

 

 



 



 



   Podejmowanie się zleceo i przystępowanie do przetargów, 
zawiązywanie spółek – grup firm 

 

 

 



 



   Zatrudnianie pracowników 

 

 

 

 





    

 

 

 

  

Wymierne efekty Projektu z punktu widzenia Uczniów: 
 

 Nabycie praktycznych umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy 

 Poznanie lokalizacji lubelskich urzędów i instytucji  

 Poznanie wpływu posiadania kwalifikacji na konkurencyjnośd  

 Nauka prowadzenia rozliczeo finansowych 

 Umiejętnośd wyszukania najlepszej rynkowej oferty 

 
 



    

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, Portal Edukacyjny 
przechodzi obecnie modyfikacje uwzględniające zmiany konieczne do 
wprowadzenia, zaobserwowane w okresie wdrażania projektu. 
 

Grono odbiorców gry z każdym rokiem szkolnym poszerza się.  
Mając na uwadze aprobatę projektu przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej liczymy na wprowadzenie gry edukacyjnej na lekcjach 
Podstaw Przedsiębiorczości w całym kraju. 

 

 

 



 

 

 

Dziękuję za uwagę 
 

 

 


