
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (06.11.2013 r.)

W tym roku już szósta edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
w województwie małopolskim.  Wydarzenia związane z tym przedsięwzięciem przypadają 
w dniach 18-24 listopada 2013 r.  Nasza Poradnia przygotowała dla młodzieży  szkół 
ponadgimnazjalnych  spotkania z ciekawymi, kreatywnymi osobami, inspirującymi 
do działania. Młodzież będzie miała także okazję rozpoznać swoje predyspozycje 
przedsiębiorcze, zaplanować  dalszą ścieżkę kariery  i skorzystać z konsultacji z doradcą 
zawodowym. 

Szczegółowe informacje o programie wydarzenia w poszczególnych miastach naszego 
województwa, dniach i instytucjach  biorących udział w tej akcji można znaleźć na portalach: 
www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl (adres regionalny) 
www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl   (adres ogólnokrajowy)   

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem  działań PPP-3:

18 listopada 2013r.
I. Rodzaj działania:  Spotkanie z osobowością przedsiębiorczą

1. Prowadzący:   Danuta Nowak
2. Miejsce:   XV LO w Krakowie

Krótki opis:  Gościem spotkania będzie p. Piotr Mazurkiewicz, który podjął pracę zdalną, 
utworzył swój biznes i jest postacią niezwykle kreatywną. W trakcie spotkanie uczniowie 
dowiedzą się m.in. jak osiągnąć sukces na rynku pracy. Spodziewany  rezultat  
przedsięwzięcia to przede wszystkim zachęcenie uczestników do wzięcia odpowiedzialności 
za swój rozwój zawodowy i kształtowanie kreatywnej postawy jako klucza do sukcesu. 

II. Rodzaj działania – Badanie predyspozycji pod kątem posiadania cech osobowościowych 
ułatwiających prowadzenie własnego biznesu.

1. Prowadzący:  Danuta Nowak
2. Miejsce:  XV LO w Krakowie 

Krótki opis:  Celem testu jest  pogłębienie wiedzy nt. własnej osobowości oraz cech istotnych 
przy wyborze ścieżki kariery. Efektem badania jest opis predyspozycji, omówienie 
ich z badanym i uzyskanie wstępnej orientacji, czy można myśleć o założeniu własnej firmy. 

III. Rodzaj działania – gra Chłopska Szkoła Biznesu
1. Prowadzący:  Maciej Natanek
2. Miejsce:  Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie

Krótki opis:  Uczniowie biorąc udział w grze doświadczą w praktyce, co to znaczy  być osobą 
przedsiębiorczą, oraz jakie cechy należy pielęgnować, aby osiągnąć sukces w życiu 
zawodowym. 

19 listopada 2013r.
IV. Rodzaj działania – Spotkanie z człowiekiem sukcesu 

1. Prowadzący:   Danuta Nowak
2. Miejsce:  Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie
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Krótki opis działania: Gościem spotkania będzie p. Oktawian Ożóg absolwent Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie z doświadczeniem w biznesie międzynarodowym. Aktualnie 
Dyrektor Handlowy odpowiedzialny za firmę  EMM  Polska Sp. z o.o.  filię EMM 
International  z  siedzibą w Zwolle (Holandia www.emm.com ). Każdy  uczestnik  spotkania 
będzie miał możliwość wysłuchania wykładu na temat przedsiębiorczości, szansy 
na niezależność i bezpieczeństwo finansowe we współczesnym świecie. Słuchacze m.in. 
dowiedzą się jak osiągnąć sukces w firmie.  Spodziewany rezultat tego przedsięwzięcia to 
przede wszystkim zachęcenie uczestników do wzięcia odpowiedzialności za swój rozwój 
zawodowy i kształtowanie kreatywnej postawy jako klucza do sukcesu. 

V. Rodzaj działania – Badanie predyspozycji pod kątem posiadania cech osobowościowych 
ułatwiających prowadzenie własnego biznesu.

1. Prowadzący:  Danuta Nowak
2. Miejsce:  Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie

Krótki opis:  Celem testu jest  pogłębienie wiedzy nt. własnej osobowości oraz cech istotnych 
przy wyborze ścieżki kariery. Efektem badania jest opis predyspozycji, omówienie 
ich z badanym i uzyskanie wstępnej orientacji, czy można myśleć o założeniu własnej firmy. 

VI.  Rodzaj działania – gra Chłopska Szkoła Biznesu
1. Prowadzący:  Maciej Natanek
2. Miejsce:  Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie

Krótki opis:  Uczniowie biorąc udział w grze doświadczą w praktyce, co to znaczy  być osobą 
przedsiębiorczą, oraz jakie cechy należy pielęgnować, aby osiągnąć sukces w życiu 
zawodowym. 

20 listopada 2013r.
VII.  Rodzaj działania – Spotkanie ze studentką farmacji  p. Aleksandrą Nowak 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która  ma już za sobą, m.in.  "Leadership&Project 
Menagmet", "Public Speaking", "Ladies- o kobietach i relacjach damsko-męskich", "Change 
Your Life",  "Sekrety Skutecznej Nauki", "Mega Master Mind" "VIP Protection" 
w zaprzyjaźnionej firmie szkoleniowej "StuGo!" Jest bardzo ciekawą osobowością 
i z pewnością udzieli młodzieży licealnej cennych informacji. 

1. Prowadzący:  Danuta Nowak
2. Miejsce:  XXV LO w Krakowie 

VIII . Rodzaj działania – Badanie predyspozycji pod kątem posiadania cech 
osobowościowych ułatwiających prowadzenie własnego biznesu.

1. Prowadzący:  Danuta Nowak
2. Miejsce:  XXV LO w Krakowie

Krótki opis:  Celem testu jest  pogłębienie wiedzy nt. własnej osobowości oraz cech istotnych 
przy wyborze ścieżki kariery. Efektem badania jest opis predyspozycji, omówienie 
ich z badanym i uzyskanie wstępnej orientacji, czy można myśleć o założeniu własnej firmy. 



IX. Rodzaj działania – gra Chłopska Szkoła Biznesu
1. Prowadzący:  Maciej Natanek
2. Miejsce:  Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie

Krótki opis:   Uczniowie biorąc udział w grze doświadczą w praktyce, co to znaczy być osobą 
przedsiębiorczą, oraz jakie cechy należy pielęgnować, aby osiągnąć sukces w życiu 
zawodowym. 


