PODSUMOWANIE
ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA
13-19 listopada 2017 roku
W dniach 13-19 listopada 2017 roku Zespół Szkół nr 9 im. Romualda
Traugutta włączył się w realizację międzynarodowego projektu promującego
świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych
inicjatyw. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości było stworzenie
środowiska społecznego, które aktywnie wspierałoby przedsiębiorcze postawy
i inicjatywy młodych ludzi. To największe na świecie wydarzenie mające na
celu promocję przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.
Szkoła w tych dniach wzięła udział w programie „Otwarta firma”. To
program, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości. Realizowany jest w ramach Global Entrepreneurship Week
– Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Uczestnictwo w programie
„Otwarta firma – Biznes przy tablicy”, umożliwiło naszym uczniom:
 poznanie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej
od osób, które same taką działalność prowadzą,
 poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy i lepsze przygotowanie do
wejścia na ten trudny teren,
 łatwiejsze podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej
i zawodowej,
 bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,
 przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu
gospodarczym.
Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej
szkoły. Uczniowie mogli uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami
przedsiębiorstw i uczyć się od prawdziwych praktyków biznesu.
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PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE
W ZS NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE
W RAMACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Lp.

Rodzaj działania

Osoba odpowiedzialna

1

Wykład pana Piotra Szarszewskiego pt. „Humor jako strategia perswazyjna
w reklamie”

Karolina Jachimowska

2

Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie – agencji reklamowej REPRO
nt. „System identyfikacji wizualnej firmy” (Zbigniew Błażejewicz)

3

Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Oryginalny gadżet reklamowy”

4

Spotkanie z przedstawicielem firmy Doris Spa „Narzędzia marketingowe
w przedsiębiorstwie” (Monika Woźniak-Iglińska, Michał Igliński)

5

Spotkanie ze specjalistą prawa pracy - panią Ewą Bielecką nt. „Prawa
i obowiązki pracownika”

6

Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie - FM BUMAR

7

Spotkanie z przedstawicielem firmy TOTAL WIND nt. „Jakie są oczekiwania
pracodawców względem przyszłego pracownika”.

8

Gra biznesowa - Centrum Biznesu Koszalin

9

Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta nt. Konsument czyli „król życia”

10

Śniadanie biznesowe – Centrum Biznesu Koszalin

11

Konkurs PIP „Poznaj swoje prawa w pracy” - etap szkolny

Barbara Drzewiecka

Ewa Kolanowska

Katarzyna Hinc

Magdalena Bruzda

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej
szkoły. Uczniowie mogli uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami
przedsiębiorstw i uczyć się od prawdziwych praktyków biznesu.
Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Oryginalny gadżet reklamowy” prowadzona
przez panią Barbarę Drzewiecką zgromadziła wielu uczniów naszej szkoły
(14 listopada 2017 roku). Uczniowie zapoznali się z rodzajami gadżetów reklamowych
i mogli zaprojektować własny gadżet reklamowy (klasa 4tor), wykazując się
pomysłowością i kreatywnością.
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Fot. B. Drzewiecka - praca uczniów klasy 4tor.

Pani Karolina Jachimowska zaprosiła w celu przeprowadzenia wykładu nt.
„Humor jako strategia perswazyjna w reklamie” pana doktora Piotra Szarszewskiego
pracownika Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. W wykładzie
uczestniczyli uczniowie klasy 2 i 4tor.

Fot. K. Sokołów – spotkanie z doktorem Piotrem Szarszewskim
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Za sprawą pani Katarzyny Hinc wybrani uczniowie szkoły uczestniczyli w Grze
biznesowej prowadzonej przez Centrum Biznesu Fundacji Centrum Innowacji
i Przedsiębiorczości w Koszalinie oraz w Śniadaniu biznesowym.
Pani Katarzyna Hinc zaprosiła także do naszej szkoły 16 listopada 2017 roku
pana Arkadiusza Janz Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który przeprowadził
zajęcia nt. „Konsument - czyli król życia”. W spotkaniu wzięło udział wielu uczniów
naszej szkoły. W gospodarce rynkowej konsument jest „królem”, który rządzi
rynkiem. To on wpływa na rodzaj oraz ilość towarów i usług dostępnych na rynku.
Producenci i sprzedawcy zabiegają o konsumenta, podejmując różne działania, nie
zawsze są one uczciwe i legalne, co powoduje, że konsument potrzebuje ochrony
prawnej.

Fot. K. Sokołów – spotkanie z Rzecznikiem Konsumentów

Pani Ewa Kolanowska zorganizowała dla uczniów klasy 4 A i 2 TIA zajęcia nt.
„Prawa pracy i obowiązki pracownika”, które poprowadziła pani Ewa Bielecka.
Podczas zajęć poruszane były następujące zagadnienia: podstawowe formy
zatrudnienia, płaca minimalna, dodatkowe wynagrodzenie, normy czasu pracy, prawo
do urlopu i dni wolnych od pracy za wynagrodzeniem, formy i konsekwencje
rozwiązania umowy o pracę.

Fot. Ewa Kolanowska – spotkanie uczniów z panią Ewą Bielecką
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W spotkaniu z firmą Doris Spa, zorganizowanym przez panią Barbarę
Drzewiecką dnia 17 listopada 2017 roku nt. „Reklama i narzędzia marketingowe
w firmie turystycznej”, uczestniczyli uczniowie klasy 1tor, którzy mieli okazję
zapoznać się z mechanizmem i narzędziami promotion-mix oraz formułą AIDA
w reklamie.

Fot. B. Drzewiecka - spotkanie uczniów z firmą Doris Spa.

Dnia 14 listopada 2017 roku uczniowie klasy 2A odbyli wycieczkę
zawodoznawczą do FM Bumar Koszalin S.A. – opiekunem wycieczki była pani Ewa
Kolanowska. W zakładzie mieści się wiele działów w pełni wyposażonych
w nowoczesne technologie. Uczniowie mogli zapoznać się z nowoczesnym parkiem
technologicznym.

Fot. Ewa Kolanowska – wizyta w firmie FM Bumar S.A.
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Dnia 17 listopada 2017 roku na zaproszenie pani Ewy Kolanowskiej odbyły się
zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez pracowników firmy Total Wind PL
z Koszalina. Uczniowie z klasy 2TE i 3A poszerzyli swoją wiedzę nt. budowy
elementów turbiny wiatrowej oraz narzędzi używanych podczas montażu i serwisu
turbin.

Fot. K. Sokołów – spotkanie z firmą Total Wind PL

W dniu 17 listopada 2017 roku odbyła się wizyta zawodoznawcza uczniów
kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy w Agencji Reklamowej
REPRO w Koszalinie pod opieką pani Barbary Drzewieckiej. Właściciel agencji
oprowadzał uczniów po zakładzie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak funkcjonują
drukarki wielkoformatowe, plotery termiczne, lasery, gilotyny i wiele innych urządzeń
wykorzystywanych do tworzenia różnych form reklamy. Pan Zbigniew Błażejewicz
(współwłaściciel) przygotował dla uczniów warsztaty nt. „System identyfikacji
wizualnej firmy”, zadania do wykonania, włączając i angażując uczniów w codzienną
pracę agencji.

Fot. B. Drzewiecka – wizyta w Agencji Reklamowej REPRO

Dnia 16.11.2017 roku odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu
„Poznaj swoje prawa w pracy”, który organizowany jest przez Państwową Inspekcję
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Pracy. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie, którzy realizują na zajęciach
z BHP program „Kultura bezpieczeństwa”. Młodzież odpowiadała na pytania
z zakresu bhp i prawa pracy. Uczniowie, którzy wygrali etap szkolny zakwalifikowali
się do etapu rejonowego konkursu - organizatorem konkursu i opiekunem uczniów jest
Magdalena Bruzda.

Fot. K. Sokołów – szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

Uczniowie zdecydowanie pozytywnie odebrali różnorodne działania
organizowane przez nauczycieli w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
w Elektroniku. Uważają, że warto organizować takie przedsięwzięcia i spotkania
z praktykami biznesu. Wobec powyższego należy kontynuować podobne działania
w przyszłości.

Barbara Drzewiecka
Szkolny Koordynator Programu „OTWARTA FIRMA”
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