II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. ASNYKA,
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W MIĘDZYNARODOWYM WYDANIU
Uczniowie II LO im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej biorą udział w projekcie dot. przedsiębiorczości dla
szkół średnich, który realizuje Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej w partnerstwie
z uczelniami z Czech (VŠB – Technical University of Ostrava, koordynator projektu) i Islandii (University
of Iceland).
Głównym celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego programu dydaktycznego dla uczniów szkół
średnich poszerzającego kompetencje z zakresu przedsiębiorczości.
Piętnastogodzinny program – testowany w II LO – obejmuje 5 modułów szkoleniowych:
1.
Motywacja i przedsiębiorczość – praktyczna wiedza z zakresu motywacji do prowadzenia firmy
z wykorzystaniem nowoczesnych modeli biznesowych,
2.
Kreowanie pomysłów/możliwości biznesowe – praktyczna wiedza z zakresu kreowania pomysłów na
biznes oraz tworzenia business-planów,
3.
Kreatywność i innowacje – rozwój i wspieranie kreatywności,
4.
Zasoby i współpraca – praktyczne aspekty nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych;
pozyskiwania zasobów koniecznych do rozwoju firmy,
5.
Marketing i sprzedaż – praktyczne aspekty budowy strategii marketingowych firmy, prezentacji
potencjału firmy.
Opracowany w ramach projektu program szkoleniowy ma być pomocny w rozwijaniu postaw
przedsiębiorczych młodych osób, ma też zachęcić do realizacji własnych pomysłów biznesowych.
Wcześniej jednak zostały przeprowadzone krótkie ankiety na temat przedsiębiorczości w szkołach
średnich i poziomu zainteresowania uczniów wdrożeniem własnych pomysłów biznesowych czy rozwojem
przedsiębiorczej kreatywności.
Jednym z końcowych etapów Projektu „Find your inner inventor” będzie podsumowanie wyników
przeprowadzonego testowania programu we wszystkich trzech krajach partnerskich – Polski, Czech i Islandii
– zebranie pomysłów i dobrych praktyk, a następnie opracowanie pełnego zestawu innowacyjnych ćwiczeń
dla nauczycieli przedsiębiorczości i każdego zainteresowanego tematem nauki młodych ludzi.
Udział II LO w projekcie zakończy Konferencja podsumowująca przygotowanie i przetestowanie
programu w szkole. Podczas Konferencji, która odbędzie się w Akademii Techniczno-Humanistycznej
w listopadzie 2018 r., uczniowie zaprezentują swoje pomysły na biznes zainspirowane zajęciami
przeprowadzonymi w ramach projektu.
Projekt pn. „Find your inner inventor” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej pn.
Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne. Więcej informacji nt. projektu:

www.innerinventor.eu – strona anglojęzyczna

www.dn.ath.bielsko.pl/index.php/projekty/projekt-find-your-inner-inventor – strona polska
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