
PLAN DZIAŁANIA 

 

Celem współpracy jest: 

 Współpraca na polu dydaktyczno-naukowym. 

 Rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi. 

 Rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych. 

 Kształtowanie takiej postawy ucznia, aby jego praca eksperymentalno - badawcza 

prowadziła do poznania praw przyrody oraz dawała mu radość i satysfakcję. 

 Wykazanie przydatności wiedzy ekonomiczno - przyrodniczej w życiu 

codziennym. 

 

Zakres współpracy: 

- wizyty uczniów klasy patronackiej w laboratoriach i pracowniach Wydziału, 

- organizacja wykładów i spotkań dla uczniów Zespołu Szkół, 

- spotkania z Kołem (Kołami) Naukowymi, działającymi w UP, 

- współpraca w ramach projektów gimnazjalnych (konsultacje), 

- praktyki studenckie na terenie Zespołu Szkół. 

 

Terminy zajęć/spotkań: raz w miesiącu spotkania na terenie UP lub Zespołu Szkół (każdorazowo 

do uzgodnienia w trakcie trwania roku szkolnego) 

Tematy wykładów Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UP w ramach współpracy 

(propozycja w oparciu o spotkanie z 08.05.2014): 

1. Od gospodarstwa domowego do gospodarki regionalnej. (dr Jakub Hadyński) 

2. Przedsiębiorstwo i jego menedżer na polu walki o przetrwanie. (dr Roma Ryś-Jurek)  

3. Jak być skutecznym liderem? Warsztaty w zakresie podstawowych kompetencji 

przywódczych. (dr Przemysław Żukiewicz) 

4. Analfabetyzm matematyczny. (dr Romana Głowicka-Wołoszyn) 

5. Autostopem przez gospodarkę – tajemnice makroekonomii. (dr Magdalena Jaworska) 

6. Liderzy…na świecie, w kraju, w przedsiębiorstwie, w szkole. (dr Magdalena 

Jaworska) 

7. Sztuka sprzedaży – marchanchising w handlu detalicznym. (dr Piotr Chałupka) 

8. Tajemnice skutecznej promocji (nowoczesne formy promocji). (dr Szymon Tarant) 

9. W świecie e-biznesu. (dr Piotr Senkus) 

  

Koordynatorzy: 

Anna Perzyńska (Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1):  annper4@wp.pl  

Olga Grabowska-Chenczke (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): olgag@up.poznan.pl 
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HARMONOGRAM 

 

październik 2014 

Wykład: Autostopem przez gospodarkę – tajemnice makroekonomii. 

Prowadzący: dr Magdalena Jaworska 

Termin: 17.10.2014, godz. 15:00 

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Collegium Maximum, sala 156 

 

listopad 2014 

Wykład: Jak być skutecznym liderem? 

Prowadzący: dr hab. Przemysław Żukiewicz 

Termin: 14.11.2014 

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Collegium Maximum 

(sala i godzina do ustalenia) 

 

grudzień 2014 

Warsztat: Liderzy…na świecie, w kraju, w przedsiębiorstwie, w szkole. 

Prowadzący: dr Magdalena Jaworska 

Termin: 18.12.2014, godz. przedpołudniowe (do ustalenia z Dyrekcją Szkoły) 

Miejsce: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 

Grupa: uczniowie klasy gimnazjalnej o profilu przyrodniczym 

 

styczeń 2015 

Spotkania uczniów z członkami Kół Naukowych, działającymi na terenie 

Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

 



luty 2015 

Warsztat: Liderzy…na świecie, w kraju, w przedsiębiorstwie, w szkole. 

Prowadzący: dr Magdalena Jaworska 

Termin: (zostanie wskazany przez Szkołę w późniejszym terminie) 

Miejsce: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 

Grupa: uczniowie klasy szóstej (jedna klasa) 

 


