Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

„Warsztaty przedsiębiorczości”
dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyoskiego w Dynowie
w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości 2019
w ramach programu „Otwarta firma”.
22 listopada 2019r. w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019”,
programu „Otwarta firma” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie,
Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół
Zawodowych w Dynowie odbyły się „Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów klas
czwartych 4 – letniego technikum i klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyoskiego w Dynowie.
Otwarcia „Warsztatów Przedsiębiorczości” dokonali Pan Marek Sitarz Wicestarosta
Rzeszowski, Pani Halina Cygan
dyrektor szkoły, oraz Pani Beata
Madera z Powiatowego Urzędu Pracy
w Rzeszowie. Pan Marek Sitarz
Wicestarosta Rzeszowski w imieniu
Pana Józefa Jodłowskiego Starosty
Rzeszowskiego oraz swoim własnym
podziękował, m.in. za zorganizowanie
warsztatów i podkreślił jak ważne jest
przygotowanie uczniów do wejścia na
rynek pracy po ukooczeniu szkoły.
Poszczególne klasy zostały
podzielone na dwie grupy. Jedna grupa
z każdej klasy uczestniczyła w dwóch
wykładach
prowadzonych przez
doradców zawodowych: Panią Grażynę
Sondej i Panią Magdalenę Czepiel z
Powiatowego Urzędu Pracy w
Rzeszowie. Tematyka wykładów była
następująca
„Rola
kompetencji
społecznych w życiu zawodowym” cel:
uświadomienie
znaczenia
kompetencji społecznych w relacjach z
innymi ludźmi, określenie swojego potencjału zawodowego oraz systemu wartości w
kontekście pracy, ocena stanowisk pracy/zawodów przez pryzmat odpowiedzialności,
komunikatywności, empatii itp. i „Dokumenty aplikacyjne jako wizytówka zawodowa” - cel:
zapoznanie z zasadami sporządzania skutecznych dokumentów aplikacyjnych.
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Natomiast pozostali uczniowie z każdej klasy stworzyli 4 grupy dwiczeniowe po 6
osób. Każda z grup miała za zadanie z przygotowanych przez pracowników PUP listy zawodów
– profesji stworzyd pomysł na własną firmę, opracowad biznes plan i zaprezentowad w formie
graficznej. Zajęcia warsztatowe otworzył wykład Pani Anny Wajdy, na temat: „Co należy
zrobid, aby otworzyd własną firmę?”.
Po kilkugodzinnych dyskusjach, konsultacjach z doradcami zawodowymi,
nauczycielami
przedmiotów
ekonomicznych, „burzy mózgów” w
poszczególnych grupach udało się
przygotowad i zaprezentowad pomysły
na własną firmę.
Komisja
oceniająca
w
składzie: Pani Beata Madera przewodnicząca,
Pani
Magdalena
Czepiel, Pani Anna Wajda, Pani Grażyna
Sondej, Pani Małgorzata IbowiczMuras, Pani Anna Kałamucka, Pani
Renata Łybacka i Pani Maria Szmul
dokonała oceny poszczególnych biznes
planów i sposobu ich prezentacji
według ściśle określonych kryteriów punktowych.
I miejsce – klasa 4TL (technik logistyk) za pomysł „Szybki fryz”.
II miejsce – klasa 4TPS (technik pojazdów samochodowych) za pomysł „Niebo w gębie” .
III miejsce – klasa 4TH (technik handlowiec) i 3a (mechanik pojazdów samochodowych) za
pomysł „Ostry kadr”.
IV miejsce – klasa 4TI (technik informatyk) za pomysł „SMART BUD”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody
ufundowane
przez
Starostwo
Powiatowe
w
Rzeszowie i Powiatowy Urząd
Pracy w Rzeszowie. Komisja
oceniająca podkreśliła ogromne
zaangażowanie, zdyscyplinowanie
i kreatywnośd wszystkich grup. Z
pewnością taka forma zajęd z
przedsiębiorczości
zostanie
powtórzona.
Słowa podziękowania za pomoc w
zorganizowaniu
„Warsztatów
przedsiębiorczości” kierujemy do:
Pana
Józefa
Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego, Pana Marka Sitarza Wicestarosty Rzeszowskiego, Pani
Grażyny Żuchowskiej Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pani Iwony
Pruchnickiej oraz wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

