Sukces ,,Ekonomika"
konkursu zorJwciQzca
Ltganizowanego
przez
Wojewódzki Urząd Prary
w Krakowie zostałaklasa III
Technikum Ekonomicznego
z Powiatowego Zespołu Nr
4 Szkół Ekonomiczno _ Gastronomicznychw oświęcimiu, pod opieką Bogusława
Buczka. Uczniowie pokonali rywali z całego woiewództwą wykazując się duzą wiedz4z zakresu ńistorii
działalności gospodarczej
p ańszczy źnianych chłopów
ity14cych W osiemnastowiecznym
Andrychowie
oraz orientacj4 we współczesnych zasadach funkcjonowania rynku.
Zv,łycięzcy Konkursu Edukacyjnego,,Pociqgdo biznesu'' w nagrodę uczestniczyli
w Wojewódzkim Urzędzie
PracywKrakowiewrozgrywce,,Chłopskiej Szkoły
Biznesu",
przygotowanej
przez Małopolski Instytut
Kultury który byt współorganizatorem
konkursu.
Nagrodą w konkursie byt
równiez czat z ekspertami
Wojewódzkiego
'Urzędu
Pracy
w Krakowie na temat świa.
domego planowania swojej
kariery zawodowej przez
uczniów.
Klasa o profilu ekonomicz-

nym bez problemów odnalazła się w realiach gry,Wmagaj4cej od uczestników
zdolności do bycia przedsiębiorc4 oraz Wobraźni,
bo przecież poruszali się
oni w scenerii XVIII-wiecznego Andrychowa. Na ponad dwie godziny na Placu
Na Stawach pojawili się
historyczni tkacze, kowale
i piekarze, którzy produkowali, handlowali na jarmarku i gromadzili towary
potrzebne do organizowania vrypraw handlowych
do różnych miast europejskich. Ich głównym zadaniem było zgromadzenie
jak największego kapitaru,
bez którego nie mieliby
szans na wylazd. np. do Amsterdamu, Lubeki, Moskwy,
Barcelony czy Stambułu.
Musieli umiejętnie gospodarować posiadanymi zasobami, a takŹe współpracować ze sob4, co _ jakzapewnia Sebastian Wacięga
z Małopolskiego Insqftutu
Kultury pomysłodawca gry
- wychodziło im doskonale.
Wykazywali się dużq inicjatywą i zaangażowaniem,
a ich współpraca zaowoco.
wała nawet zakładaniem
klastrów
Biorąc pod uwagę, ze roz.
crywka przeciągnęła się

prawie o godzinę, można
przypuścić, ż'e zaden z jej
uczestników nie żałował
przylazdu
do
Krakowa
i wszysry dobrze się bawili,
ucząć się przy okazjii czegoś
nowego o kulisach prowadzenia biznesu.
W tym samym czasie, co
rozgrywka
,,Chłopskiej
Szkoły Biznesu,,, odbywał
się Warsztat d|a nauczycieli, |<tórzy sprawowali
opiekę nad 10 najlepszymi
w konkursie klasami, zatytułowany Vy'spierajuczniów
w podejmowaniu deryzji
edukacyi no-zawodowych !
W czasie ogólnopo|skiego Tygodnia Kariery uczniowie,,Ekonomika" brali
równiez udział w warsztatach przygotowanych przez
Powiatowy Urząd' Pracy
w oświęcimiu.
Sukces uczniów Ekonomika
jest konsekwencją zaanga.
żowania uczniów'
w działalnośćistniejącego
w Powiatowym Zespole Nr
4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w oświęcimiu Zespołu Aktywizacji
Zawodowej, promującego
przedsiębiorc zośćoraz pomagającegouczniom w planowaniu ścieżkikariery zawodowej i edukacyjnej.
B.B.

