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PODSUMOWANIE 
ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA  

12-18 listopada 2018 roku 

 

W dniach 12-18 listopada 2018 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. 

 

 



2 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE  

W ZS NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE  

W RAMACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Lp. Rodzaj działania 

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

2 Wizyta w Agencji Reklamowej REPRO nt. „System identyfikacji wizualnej firmy” 

3 Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie – KOSPEL S.A. 

4 Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Oryginalny gadżet reklamowy” 

5 Konkurs PIP „Poznaj swoje prawa w pracy” 

6 Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie - FM BUMAR 

7 
Wykład pana doktora Piotra Szarszewskiego z Politechniki Koszalińskiej pt. „Piękno 

w reklamie” 

 

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. 

 

Dla wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli w ramach zajęć 

z przedmiotu Organizacja i techniki reklamy została przeprowadzona lekcja otwarta – 

warsztaty nt. „Oryginalny gadżet reklamowy”. Uczniowie zapoznali się z rodzajami 

gadżetów reklamowych i mogli zaprojektować własny gadżet reklamowy, wykazując 

się pomysłowością i kreatywnością.  

 

Z bardzo ciekawą wiedzą, podaną w sposób niekonwencjonalny przybył do 

naszego Elektronika pan doktor Piotr Szarszewski pracownik Wydziału 

Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Dla naszych uczniów przeprowadził 

wykład nt. „Piękno w reklamie”. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli 

w spotkaniu, a po nim mieli jeszcze wiele pytań do prowadzącego. Był to niezwykle 

ciekawy wykład, który ukazywał jak postrzegane są w reklamie osoby „piękne” i jak 

wpływają na decyzje zakupowe odbiorców przekazu reklamowego. 

 

Do naszej szkoły został zaproszony także pan Arkadiusz Janz Powiatowy 

Rzecznik Konsumentów, który przeprowadził zajęcia nt. „Konsument - czyli król 

życia”. W spotkaniu wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły. W gospodarce 
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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. 

 

 Dla uczniów Elektronika zostało także zorganizowane wyjście na wycieczkę 

zawodoznawczą do FM Bumar Koszalin S.A oraz Kospel S.A.. W tym zakładach, 

współpracujących już od dłuższego czasu z Elektronikiem,  mieści się wiele działów 

w pełni wyposażonych w nowoczesne technologie. Uczniowie mogli zapoznać się tam 

z nowoczesnym parkiem technologicznym.  

 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyła się także wizyta 

zawodoznawcza uczniów do Agencji Reklamowej REPRO w Koszalinie. 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 (w tym z zakresu 

grafiki komputerowej wykorzystywanej w reklamie), włączając i angażując uczniów 

w codzienną pracę agencji.  

 

Odbył się także szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj swoje prawa 

w pracy”, który organizowany jest przez Państwową Inspekcję 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. 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 9 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. 

 


