
 

 

 
 
 

Świdnica, 27.03.2018 
 
 
                                                PODSUMOWANIE  PANELU  DYSKUSYJNEGO  NR 1   
 
pn. „ Czy można nauczyć się przedsiębiorczości w szkole?” zrealizowanego w ramach 
projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika 
Czeska – Polska.  
 

W ramach panelu dyskusyjnego,  który odbył się w Świdnicy w dniu 27.03.2018,  
 20 osobowa grupa składająca się z realizatorów projektu, gości z Czech, przedsiębiorców, 
nauczycieli przedsiębiorczości i doradców zawodowych uczestniczyła w zaproponowanej 
formie nauczania przedsiębiorczości a mianowicie w otwartym spotkaniu młodzieży 
z lokalnymi biznesmenami. 

Wnioski, które sformułowali uczestnicy panelu  podkreślały fakt, że polskie i czeskie  
szkoły  uczą młodzież teoretycznych podstaw przedsiębiorczości, jednak ważne jest, aby 
w takie przedsięwzięcie angażowały się również samorządy oraz lokalni przedsiębiorcy.  

Organizatorzy panelu docenili rolę, jaką w kształtowaniu biznesu odgrywają młodzi 
ludzie. To oni są przyszłością przedsiębiorczości, a zatem tematy ekonomiczne i nowe 
technologie nie powinny być im obce. Firmy głównie z sektora MŚP są otwarte na młodych, 
a jednocześnie gospodarka jest otwarta na tworzenie nowych przedsiębiorstw w tym 
sektorze. 

Dlatego lekcje przedsiębiorczości w szkołach powinny być prowadzone w ciekawy 
sposób i wciąż urozmaicane o nowe formy edukacji tj.: warsztaty ekonomiczne, spotkania 
z przedsiębiorcami, warsztaty z doradztwa zawodowego. Uczniowie powinni poznać nie tylko 
teoretyczne podstawy przedsiębiorczości, ale powinni mieć  
szansę dotknięcia i zobaczenia biznesów od środka. 
 
Dlatego ważne są inicjatywy łączące środowiska samorządów, biznesu i szkół, tj.: 

1. Wizyty w firmach 
- szczególnie ważne  dla młodych ludzi  stojących przed wyborem ścieżki kariery jest   
sprawdzenie lokalnego rynku pracy i możliwości rozwoju  jakie oferuje 

2. Klasy patronackie 
-  pozwalające  uczniom odbycie szkoleń zawodowych  w firmach 
-  firmy  mogą doposażyć  pracownie  w szkołach 
-  pracodawcy tworzą możliwości zatrudnienia młodzieży na  stałe lub czasowo 
   w swoich firmach  ( w tym pracy wakacyjnej) 

3. Konkursy i nagrody 
- organizacja takich działań motywuje młodzież do poszerzania wiedzy 
   i zachęca ich do kreatywnego podejścia do życia 

4. Dodatkowe zajęcia pozwalające rozwijać zdolności i pasje uczniów. 
- organizacja takich działań  pozwala  zwiększyć kompetencje młodych ludzi.   
 

Realizatorzy projektu  zapraszają do współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
w całym regionie pogranicza wszystkich chętnych  pasjonatów biznesu. Inwestycja 
w przedsiębiorczą młodzież to najlepszy gwarant rozwoju gospodarczego miast 
zaangażowanych w  projekt „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”. 
 
 


