Tydzień Przedsiębiorczości w Staszicu
Poznajemy tajniki funkcjonowania studia fryzjerskiego
W naszej szkole pomimo, że żyjemy w trudnych czasach i obowiązuje nas zdalne nauczanie,
uczniowie wraz z opiekunami świętowali Tydzień Przedsiębiorczości. Nasze świętowanie rozpoczęło
się od spotkania online z Pracodawcą. Klasa 3w wraz z Panią Martą Jasińską miała przyjemność
posłuchać jak własną firmę założył i prowadzi Bartosz Szczepuch, właściciel studia fryzjerskiego
„BeXclussive” w Opolu, absolwent naszej szkoły.
Bartek opowiadał czym wyróżnia się jego studio fryzjerskie i co oferuje. Uwagę uczniów
zwrócił fakt, ze w salonie Bartka poza masażem głowy klientkom również proponowany jest masaż
dłoni. Kobiety po wizycie mają się czuć w pełni zrelaksowane. Absolwent przybliżył uczniom klasy
3w jak wygląda praca poczatkującego szefa, która zajmuje bardzo dużo czasu, bo kierowanie salonem
to nie tylko obcinanie czy koloryzowanie włosów.
Wszystko odbywało się na platformie MS Teams, z której na co dzień korzysta młodzież Staszica.
Własna działalność – determinacja czy desperacja
Pod tak przewrotnym tytułem odbyło się kolejne spotkanie, które prowadził Pan Grzegorz
Rippel. Młodzież klasy 3l wraz z wychowawczynią Panią M. Jasińską mogła przysłuchać się temu
jak to jest prowadzić firmę szkoleniową, jakie są blaski i cienie bycia szefem, klientem ZUS i US.
Pan Rippel podkreślał, że prowadzenie firmy ma dwie strony medalu, ale i tak wskazywał tę bardziej
złotą stronę 😊. Podkreślał, że dla Niego ważna jest przede wszystkim niezależność, a praca we
własnej firmie tę niezależność mu gwarantuje.
Podczas zajęć młodzież miała okazję na bieżąco zadawać na czacie pytania i w czasie
rzeczywistym uzyskiwała odpowiedzi.
Jak się zdalnie uczyć żeby umieć?
Tydzień Przedsiębiorczości zakończył warsztat „Nauka zdalna. Jak korzystać z nowoczesnych technologii?". Poprowadziła go medioznawca dr Anna Zięty, która jest jednocześnie
menadżerką kierunku media i komunikacja w biznesie na WSB w Opolu. Spotkanie online
(MS Teams) odbyło się w ramach cyklu warsztatów z praktykami świata biznesu, przedsiębiorczości
oraz innych branż, które WSB w Opolu przeprowadziła dla uczniów szkół średnich z Opolszczyzny.
Jako partner wydarzenia. Koordynatorem regionalnym ogólnopolskiej imprezy – jaką jest Światowy
Tydzień Przedsiębiorczości – został Park Naukowo-Technologiczny w Opolu.
Warsztat, w którym wzięła udział klasa 2gA wraz z panią Emilią Jończyk-Gorzelską – doradcą
zawodowym, pozwolił uczniom zobaczyć, jak być na bieżąco z nowinkami technologicznymi.
Uczniowie dowiedzieli się z niego, jak uczyć się z domu efektywniej korzystając m.in. z platform
e-learningowych, narzędzi komunikacyjnych czy aplikacji edukacyjnych open source. Prowadząca
omówiła również kompetencje i zawody przyszłości, które pojawią się na rynku pracy. Młodzież
w trakcie warsztatu również dzieliła się informacjami na temat aplikacji, jakie towarzyszą im
w codziennym życiu.

