
 
 

 

I dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  

 

W poniedziałek 18 listopada obchody ŚTP rozpoczęliśmy od zapoznania się z ofertą 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach. 

Grupa maturzystów wzięła udział w zajęciach w Centrum Aktywizacji Zawodowej 

PUP, podczas których mogli skorzystać z indywidualnych informacji i konsultacji na 

temat: sytuacji na lokalnym rynku pracy i perspektywami zatrudnienia oraz 

możliwościami podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Najwięcej pytań 

ze strony młodych ludzi związanych było z możliwościami i zasadami odbycia stażu 

i podjęcia działalności gospodarczej.  

 

II dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  

 

Środa 20 listopada to dzień, w którym uczniowie klasy pierwszej, kształcący się                  

w zawodzie technik usług fryzjerskich, mieli możliwość spotkania 

z przedstawicielem  zawodu. Tym razem naszym ekspertem w dziedzinie fryzjerstwa 

był pan Paweł Tokarski, który z wielką pasją opowiedział o swojej pracy oraz 

przekazał wiele cennych rad i wskazówek przyszłym adeptom sztuki fryzjerskiej. 

W tym dniu nasz gość zamienił swoje miejsce pracy w salonie fryzjerskim na szkolną 

pracownię, gdzie pokazał nam praktyczną cześć pracy fryzjera z klientem.                   

Zmianę fryzury i małą metamorfozę miała uczennica klasy IV Dominika Waz, której 

pan Paweł wykonał obcięcie i modelowanie włosów. Ponadto swoimi 

umiejętnościami fryzjerskimi mogli pochwalić się także sami uczniowie klasy 

pierwszej i tak np.: Małgorzata Śliwa profesjonalnie wykonała mycie głowy starszej 

koleżance. Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała, patrzyła, ale i zadawała 

wiele ciekawych i nurtujących ich pytań związanych z tym zawodem.  



 
 

 

III dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  

 

W piątek 22 listopada odbyły się zajęcia pt. ”Bank przyjazny klientom” prowadzone 

przez przedstawicieli Banku Pekao Oddział I w Gorlicach. Uczniowie klasy IV cT  

 i II aT mieli możliwość zapoznania się z oferta 

banku i pozyskania podstawowych informacji 

dotyczących zarządzania finansami, czyli 

oszczędzania, pożyczania i inwestowania własnych 

pieniędzy w najbardziej opłacalny sposób.  

Z wielkim zainteresowaniem młodzież słuchała 

o możliwościach płatności mobilnej PeoPay, jako 

nowoczesnego i wygodnego sposobu płacenia, bez 

konieczności posiadania gotówki – płać i wypłacaj 

telefonem.  

 

A co na podsumowanie? 

Realizacja wydarzeń w ramach ŚTP i udział w nich młodzieży to szansa na pełniejsze 

przygotowanie ucznia do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

a także do aktywnego udziału w życiu gospodarczym i społecznym, czyli kreowanie 

postaw przedsiębiorczych.  

 

 


