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Wpisany przez Anna Gregorczyk

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu dołączył do grona Innowatorów Branżowej
Przedsiębiorczości
Dzięki dużemu zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły mamy przyjemność zakomunikować, iż od
dnia 16 listopada 2020 roku uczniowie Ekonomika mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia
do nauki przedsiębiorczości i realizacji zdalnych praktyk zawodowych – Branżowych Symulacji
Biznesowych.

Dzięki platformie edukacyjnej zyskają możliwość podejmowania realistycznych decyzji
biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą, a lekcje zawodowe czy lekcje
przedsiębiorczości staną się jeszcze bardziej praktyczne.
Pozyskiwanie klientów i
partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń i materiałów, a nawet zatrudnianie
pracowników to zadania, z którymi zmierzają się już nasi uczniowie. Współzawodnicząc na
wirtualnym rynku ze swoimi kolegami mogą przekonać się jak konkurencja wpływa na
prowadzenie własnej firmy.
Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż aktualnie trzy klasy od dnia 16.11 do 11.12.2020
roku uczestniczą w obowiązkowych praktykach zawodowych realizowanych metodami
kształcenia na odległość właśnie z wykorzystaniem wirtualnego przedsiębiorstwa REVAS. Są to
klasy:

1. klasa 2E2g – technik ekonomista pod czujną opieką Pani profesor Beaty Sztobryn
Głowińskiej prowadzi rozgrywkę symulacyjną w Firmie Rachunkowej.

2. klasa 2Spg – technik spedytor pod czujną opieką Pani profesor Emilii Tuźnik prowadzi
rozgrywkę symulacyjną w Firmie Transportowej.

3. klasa 3H – technik handlowiec pod czujną opieką Pani profesor Agaty Krosty prowadzi
rozgrywkę symulacyjną w Sklepie Elektro.
Młodzież po tygodniu zmagań i pracy z
sukcesem zrealizowała 4 rundy biznesowe.
Ws
zystkim praktykantom
SERDECZNIE GRATULUJEMY
zdobycia nowych umiejętności i trzymamy kciuki za kolejne tygodnie zmagań symulacyjnych na
praktykach zawodowych.
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Wirtualny biznes – realne kompetencje
W wirtualnej rzeczywistości młodzież wciela się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę
produkcyjną lub usługową. Atrakcyjna forma wizualna, dostępność platformy online oraz
wykorzystanie mechanizmów grywalizacji mają za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę
toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych.
Jesteśmy przekonani, że udział w wirtualnej rywalizacji poprzez Branżowe Symulacje
Biznesowe, będzie dla naszej młodzieży pierwszym krokiem w kierunku własnej działalności
gospodarczej.

Wdrożenie Branżowych Symulacji Biznesowych, umożliwiło naszej szkole dołączenie do
elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości, do którego należą szkoły,
uczelnie, instytucje oraz firmy z całej Polski. Stale podnosimy jakość kształcenia w naszej
szkole i szukamy innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, zwłaszcza w aktualnej sytuacji
zawieszenia zajęć szkolnych w wyniku pandemii. Dzięki tym działaniom lekcje oraz zdalne
praktyki zawodowe będą bardziej angażujące i praktyczne. - komentuje wprowadzenie
symulacji na lekcje praktyczne Pan Rafał Walczak - Dyrektor Szkoły.

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, w bieżącym roku szkolnym, po przejściu dwuetapowego szkolenia oraz zdaniu
egzaminu Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS otrzymała Pani Agata
Krosta, Pani Beata Sztobryn-Głowińska oraz Pani Emilia Tuźnik. W poprzednim roku szkolnym
były to Panie: Pani Wicedyrektor Szkoły Marta Hartmann, Pani Sylwia Płaskocińska oraz Pani
Sylwia Surma.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy mentora biznesu branżowych
symulacji REVAS. Mamy również nadzieję i idę, iż w kolejnych miesiącach do grona
certyfikowanych Trenerów dołączą kolejni specjaliści kształcący zawodowo w naszej szkole.
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Więcej informacji o Branżowych Symulacjach Biznesowych można uzyskać na stronie
www.revas.pl.

autor: Marta Mortka – Kierownik Szkolenia Praktycznego
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