Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w gronie Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości

W roku szkolnym 2021/2022 nasi uczniowie mogli korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki
przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych prowadzonych w ramach projektu ,,Pomorze
Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego. Dzięki platformie edukacyjnej uczniowie zyskali możliwość podejmowania
realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą, a lekcje przedsiębiorczości stały się
jeszcze bardziej praktyczne.
Pozyskiwanie

klientów

i

partnerów

biznesowych,

ustalanie

cen,

zakup

urządzeń

i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi mierzyli się uczniowie.
Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami przekonali się jak konkurencja wpływa
na prowadzenie własnej firmy.
Wirtualny biznes – realne kompetencje
W wirtualnej rzeczywistości młodzież wcieliła się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmy produkcyjne
lub usługowe. Platforma była dostępna online, wykorzystywała mechanizmy grywalizacji i miała za zadanie
zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych.
To pierwszy krok w kierunku własnej działalności gospodarczej.
Nauczyciel jako mentor biznesu
Nowe

umiejętności

zdobyli

również

nauczyciele,

którzy

podczas

praktycznych

warsztatów

z ekspertami firmy REVAS zdobyli nie tylko wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia, lecz również wiedzę
dotyczącą

prawidłowej

oceny

działań

i

postępów

uczniów.

Składa się na nią nie tylko wynik finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, ale także zadowolenie jego
klientów i pracowników, rozwój a nawet poziom zadłużenia. W naszej szkole, po przejściu dwuetapowego
szkolenia oraz zdaniu egzaminu Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS otrzymało
dwóch nauczycieli.
Dzięki wdrożeniu Branżowych Symulacji Biznesowych, nasza szkoła dołączyła do elitarnego grona Innowatorów
Branżowej Przedsiębiorczości, do którego należą szkoły, uczelnie, instytucje oraz firmy z całej Polski. Więcej
informacji o Branżowych Symulacjach Biznesowych można uzyskać na stronie www.revas.pl
Korzystanie z licencji było możliwe dzięki współpracy w ramach projektu ,,Pomorze Zachodnie - gdzie biznes
łączy się z nauką" realizowanego przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego (więcej info na https://cig.wzp.pl//).
Projekt

jest

finansowany

ze

środków

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie,
Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji.
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