Przedsiębiorczość od dawnych czasów wiązała się, czy to w aspekcie ekonomicznym, czy też psychologicznym
z poszukiwaniem i wdrażaniem nowych form rozwoju oraz ze zmianą statusu społecznego
Ujęcie przedsiębiorczości jako postawy podkreśla znaczenie cech charakteryzujących przedsiębiorcę, jego
osobowość, predyspozycje, wiedzę ogólną i tą dotyczącą funkcjonowania rynków. To także określone sposoby reakcji
i gotowość do podejmowania działań. Głównymi motywami rozwijania przedsiębiorczości oraz zakładania
działalności gospodarczej są przede wszystkim: rozwój zawodowy, niezależność finansowa, wpływ na własny los
oraz szansa na samorealizacje.
Dlatego w dniach 14 – 18 listopada 2016 r. uczniowie Technikum i ZSZ wezmą udział w realizacji zadań
zaplanowanych przez Panią Agnieszkę Siuda z MCK w Staszowie w jej autorskim programie z zakresu poradnictwa
zawodowego pn. „Z przedsiębiorczością na ty”. Partnerami programu są Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła
II w Staszowie, Starostwo Powiatowe w Staszowie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie i Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w Powiecie Opatowskim
Głównym celem programu będzie dokonanie oceny własnej postawy oraz umiejętności niezbędnych do
podjęcia pracy na własny rachunek oraz analiza mocnych i słabych stron podejmowania własnej działalności
gospodarczej.
Cele szczegółowe:
1. Dokonanie samooceny postaw i umiejętności uczestników.
2. Przełamywanie stereotypów związanych z przekonaniami na temat postaw przedsiębiorczych.
3. Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
4. Omówienie cech przedsiębiorcy.
5. Kształcenie postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości.
6. Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru.
7. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej.
8. Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
9. Określanie mocnych i słabych stron bycia przedsiębiorcą.
10. Poznanie podstawowych zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rożnych formach.
11. Poznanie metod analizowania i diagnozowania lokalnych rynków.
12. Poznanie źródeł finansowania.
13. Poznanie podstaw prawnych zatrudnienia, obowiązków i praw pracodawcy oraz Pracownika.
14. Poznanie zasad opracowania biznesplanu.
Posiadanie i rozwijanie cech przedsiębiorczych ułatwi młodzieży świadome kierowanie wlanym rozwojem oraz
podejmowanie decyzji dotyczący przyszłości zawodowej i miejsca na rynku pracy.
Tekst na podstawie programu „Z przedsiębiorczością na ty” – A.Siuda, MCK

