
 

Certyfikaty Instytutu Przedsiębiorczości 

CISCO rozdane po raz trzeci 

 
Właśnie dobiegła końca III edycja szkoleń Lokalnego Instytutu Przedsiębiorczości CISCO 

działającego w naszej szkole. W tym roku po raz trzeci zostały wręczone certyfikaty CISCO. 

Tym razem zapracowali na nie uczniowie wszystkich klas I Technikum (Technik Pojazdów 

Samochodowych, Technik Informatyk, Technik Usług Fryzjerskich). Pracowali oni w 

systemie e-learningowym w wirtualnej klasie nad zagadnieniami z dziedziny ekonomii i 

przedsiębiorczości. Zdobyta w ten sposób wiedza ma pomóc młodym ludziom w 

samozatrudnieniu. Czy rzeczywiście ją zdobyli mogli sprawdzić rozwiązując obowiązkowe 

do zaliczenia testy z wszystkich 15 modułów. Nie było łatwo, ale prawie wszyscy wywiązali 

się z tego zadania i uzyskali prestiżowe CERTYFIKATY. 

Tytuł projektu to: „Zakładanie własnej firmy 2”.  

Koordynatorem projektu jest Pani Wicedyrektor – Małgorzata Kukuła Jasińska, a trenerem 

Pani Dyrektor Renata Stępień. 

Praca z 15 modułami o szerokiej tematyce z przedsiębiorczości i ekonomii (między innymi 

omawiane były następujące zagadnienia: ocena potencjału biznesowego, biznesplan, TIK w 

biznesie, formy prawne działalności gospodarczej, licencje, ubezpieczenia, lokalizacja i 

umowa najmu, rachunkowość i przepływy finansowe, pracownicy firmy, rozwój i radzenie 

sobie z problemami) przyczynia się do tego, że młodzież naszej szkoły nie jest biernym 

statystą czekającym na pracę, ale aktywnym poszukującym.  

Potwierdzają ten fakt badania prowadzone również w naszej szkole przez Małopolskie 

Obserwatorium Rynku Pracy wśród absolwentów rok po zakończeniu szkoły. 

Z badań ankietowych i telefonicznych wynika, że nasi absolwenci są aktywniejsi w 

poszukiwaniu pracy niż absolwenci średnio w Małopolsce. Ich średnie zarobki również są 

wyższe od średniej, a więc są ambitni i kreatywni, bo znajdują pracę lepiej płatną.  Wielu 

podejmuje studia dzienne lub zaoczne godząc je z obowiązkami zawodowymi.  

Spośród badanych tylko 1 absolwent był bezrobotny, ale czynnie poszukujący pracy. 

 

Mamy nadzieję, ze popularyzacja tego projektu Instytutu Przedsiębiorczości CISCO 

spowoduje jeszcze większe zainteresowanie młodzieży zagadnieniami ekonomicznymi i 

dzięki temu ich pozycja na rynku pracy będzie ciągle miała tendencję rosnącą. 

 

 

 


