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XII Turniej Wiedzy Ekonomicznej

„Polski przedsiębiorca wobec wyzwań 

gospodarki XXI wieku” 

29 marca 2017 r. godzina 10.00

ŁCDNiKP 



XII OLMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Hasło przewodnie 

„Przywództwo w biznesie”

Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie powinna posiadać

podstawową wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii,

zarządzania i prawa.

Hasło to dotyczy przede wszystkim następujących obszarów:

• wyzwań w kryzysie

• wspierania innowacji

• budowania zespołu



Rejestracja elektroniczna szkół 
do 31 października 2016 r.

www.olimpiada.edu.pl



XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

„Państwo a gospodarka”

Honorowy patronat objął Prezes 

Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. 

Adam Glapiński.”.



Zgłoszenie szkoły do 30 września 2016 r.

Eliminacje szkolne 1 grudnia 2016 r.

Eliminacje okręgowe 2 marca 2017 r.

Eliminacje centralne 6 kwietnia 2017 r.



OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY 

O PANSTWIE i PRAWIE

Olimpiada jest adresowana do wszystkich uczniów szkół

ponadgimnazjalnych – liceów i techników, którzy są zainteresowani

tematyką praw obywatelskich. Olimpiada składa się z trzech etapów:

szkolnego, okręgowego, centralnego.

Zgłoszenia uczniów do 30 listopada 2016 r.



Zagadnienia obowiązujące na Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie dotyczą 

następujących dziedzin nauki:

• wiedza o społeczeństwie

• historia państwa i prawa

• prawoznawstwo

• prawa człowieka

• prawo konstytucyjne

• prawo cywilne



AKADEMIA LIDERÓW KARIERY

warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych

„Metoda projektów 

w pracy Szkolnych Ośrodków Kariery”

grudzień 2016 r. – maj 2017 r.

Pierwsze spotkanie uczniów ALK

7 grudnia 2016 r. środa 

sala 310

godzina 15.00
m.wajgner@wp.pl



KONKURS

„Najlepszy Szkolny Ośrodek 

Kariery”



KONKURS
Ocenie podlegać będzie wybrane przedsięwzięcie Szkolnego

Ośrodka Kariery zorientowane na wspieranie kariery uczniów:

• innowacyjność podejmowanych działań,

• zaangażowanie uczniów w przedsięwzięcie,

• włączenie do pracy w Szkolnym Ośrodku Kariery nauczycieli

szkoły,

• współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę Szkolnego

Ośrodka Kariery.

Zgłoszenie Szkolnych Ośrodków Kariery

do konkursu - do 21 grudnia 2016 r.

Prezentacja SZOK - do 22 maja 2017 r.

m.wajgner@wp.pl



KONKURS
dla nauczycieli

Lider procesu kształtowania postaw 

przedsiębiorczych



Adresaci konkursu-nauczyciele wszystkich typów szkół 

spełniający dwa z poniższych kryteriów:

1.Prowadzenie działań wspierających kształtowanie postaw
przedsiębiorczych uczniów w zakresie (spełnienie przynajmniej jednego
z poniższych):

ekonomii i prowadzenia działalności gospodarczej,
przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej,
przedsięwzięć obywatelskich,
rozwoju kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów.

2. Wykorzystywanie metod aktywizujących w kształtowaniu postaw 
przedsiębiorczych uczniów.



KONKURS
Zgłoszenie nauczycieli do konkursu do 8 stycznia 2017 roku.

Etap I – prezentacja dokumentacji podejmowanych dokonań 

oraz scenariusza zajęć/przedsięwzięć z wykorzystaniem 

metod aktywizujących - do 15 marca 2017 r. 

Etap II- prezentacja dydaktyczna – zajęcia wykorzystaniem 

scenariusza - do 30 maja 2017 roku.



Zapraszamy do współpracy w zespole 

metodycznym

i udziału w konkursie „Lider procesu 

kształtowania postaw przedsiębiorczych”



I Ty możesz zostać małym 

przedsiębiorcą

Konkurs dla uczniów klas III szkół 

podstawowych

• Organizator Szkoła Podstawowa nr 143 

• patronat ŁCDNiKP oraz IKEA Łódź



Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka    

projekt warsztatów i konkursu dla 

uczniów kl. IV – VI szkół 

podstawowych – wsparcie finansowe 

NBP


