Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości
26 kwietnia 2017 roku odbył się Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Liceum
Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego wzięło w nim udział po raz 14.
„Dzień przedsiębiorczości” niewątpliwie sprzyja podejmowaniu przez młodych
ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w tej inicjatywie uczniowie mają możliwość: odbycia
jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń
o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach
czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia
związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z
organizacją i zarządzaniem firmą.
W tegorocznym ogólnopolskim programie uczestnicy wybierali staże zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami. 61 uczniów naszej szkoły podejmowało staże w
różnych firmach, urzędach i przedsiębiorstwach, dzięki czemu mogli zagłębić
się w tajniki poszczególnych zawodów.
„Dzień przedsiębiorczości” to fantastyczna okazja do tego, aby młodzież
poznała kulisy pracy przedsiębiorstw, ale jest to także szansa dla firmy,
bowiem może ona zaprezentować swoje wartości, osiągnięcia, rozwój i plany na
przyszłość. Program jest ciekawym sposobem na realizację zadań szkoły z
zakresu nauki podstaw przedsiębiorczości. Inspiruje młodzież do refleksji nad
własną przyszłością zawodową i umożliwia kontakty z pracodawcami. Każda tego
typu współpraca jest bardzo cenna, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku
pracy. Właściciele wszystkich firm zgodnie przyznają, że „Dzień
przedsiębiorczości” to potrzebna inicjatywa.
Koordynatorem „Dnia przedsiębiorczości” była pani Zofia Froncek.
Relacje uczniów, biorących udział w „Dniu Przedsiębiorczości”:
„Dnia 26 kwietnia uczniowie naszej klasy odbyli jednodniowy staż w ramach
projektu «Dzień przedsiębiorczości».
Kilkoro z nas udało się do ZUS-u. Dowiedzieliśmy się, że praca tam może być
naprawdę ciekawa, ale i męcząca. Dzień minął nam w przyjemnej atmosferze.
Ola odbyła staż w przedszkolu, gdzie mogła znów poczuć się dzieckiem, bawiąc
się z przedszkolakami. Patrycja zaś udała się do Ośrodka Zdrowia w Lutocinie.
Pomagała tam w obsłudze pacjentów w recepcji. Bardzo spodobała się jej ta
praca, przekonała się, że chce podjąć studia związane z tym kierunkiem.
Kilkoro z nas swój «Dzień przedsiębiorczości» spędziło w Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków. Dowiedzieliśmy się, jak powstała nasza oczyszczalnia,
jak pachnie cały ośrodek i jak pracują laboranci. Było to ciekawe
doświadczenie, a praca laboranta wydaje się interesującym pomysłem na życie.
Szymon i Dominika udali się do Zakładu „Dziewiarnia Stasiak”, gdzie zobaczyli
produkcję materiałów oraz sami w niej pomogli.

Klaudia z Weroniką odbyły staż w sklepie odzieżowym, przekonały się wcale nie
jest łatwo obsługiwać klientów, którzy bywają w różnym nastroju.
Klaudia i Nikola udały się do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Zwiedziły
cały komisariat, zobaczyły pracę policjantów od środka i pomagały w
sekretariacie.
«Dzień przedsiębiorczości» był to dla nas bardzo pracowity i pełen wrażeń.”
Uczniowie z klasy I c
„Z okazji «Dnia przedsiębiorczości» wybrałyśmy się do Miejskiego Przedszkola
nr 3. Na początku odwiedziłyśmy czterolatki. Z początku były bardzo
nieśmiałe, co wydało nam się urocze. Potem jednak bez skrępowania
uczestniczyły w lekcji o myciu zębów. Przedtem jednak, śpiewając, podały nam
swoje imiona. Grupka nie była zbyt liczna.
Następnie poszłyśmy do pięciolatków. Przywitałyśmy się z nimi i wyszliśmy do
OPP na zajęcia plastyczne. Przy wyjściu pomagałyśmy im zapinać kurtki. Po raz
kolejny uświadomiłyśmy sobie, jak bardzo uważnym trzeba być w tej pracy.
Dbanie o bezpieczeństwo takiej grupy to wielkie wyzwanie, jednak panie
wykazywały się wielkim doświadczeniem. Szybko ubrałyśmy im kamizelki
odblaskowe i ruszyliśmy w drogę do OPP. Najbardziej zapamiętałam wspólną
pracę nad hiacyntami z rolki po papierze i bibuły. Siedziałam przy stoliku z
czterema dziewczynkami. Zauważyłam wtedy, jak bardzo różne są od siebie, a
jednak świetnie się razem bawią. Czas mijał nam z nimi bardzo szybko. Po
powrocie do przedszkola, jak i w sumie wcześniej, dzieci przytulały się do
nas i rozmawiały z nami na różne tematy. Ciężko nam było wychodzić, choć
spędziłyśmy z nimi tylko kilka godzin, to ich podejście nas urzekło.
Praca przedszkolanki jest bardzo wymagająca. Potrzeba być energicznym, umieć
poświęcić czas wszystkim podopiecznym, którzy oczekują naszej uwagi.
Wspominamy ten dzień bardzo pozytywnie i długo będziemy o nim pamiętać.”
Uczennica z klasy I a
„Uważam, że praca w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu jest niezwykle
ciekawa. Rzeczą, która łączy pracowników to zamiłowanie do kultury oraz
sztuki. Atmosfera w tym środowisku, mimo natłoku obowiązków, jest bardzo
radosna i miła. Zapoznaliśmy się z pracą na wielu stanowiskach, takich, jak
specjalista ds. oświetlenia, dźwięku lub promocji i reklamy. Poznaliśmy
wyposażenie sali widowiskowej – projektor filmowy, mikser, stół sterowania
oświetleniem. Dowiedzieliśmy się o organizacji koncertów i innych
przedsięwzięć od strony technicznej i logistycznej. Myślę, że wizyta w tej
placówce przyda nam się przy wyborze przyszłego zawodu.”
Piotr Ikier
„Sądzę, że «Dzień przedsiębiorczości» wpłynął bardzo pozytywnie na
kształtowanie się mojej ścieżki zawodowej, umożliwił mi zapoznanie się z
warunkami pracy w interesujących mnie dziedzinach. Pomagaliśmy pracownikom
CKiSz w różnych drobnych pracach, takich jak: pomoc przy wieszaniu plakatów,

przenoszeniu rekwizytów, czy obsługi gości w szatni. Zwiedziliśmy większość
pomieszczeń, a także poznaliśmy historię sierpeckiego Domu Kultury. Uważam
naszą wizytę w CKiSz za niezwykle udaną.”
Mateusz Grzegrzółka
LO Sierpc

