Kilka słów o projekcie „Przedsiębiorczy Nastolatek"
Zasoby ludzkie są jednym z podstawowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Niezbędnym warunkiem rozwoju regionu jest
społeczeństwo o korzystnej strukturze demograficznej, odpowiednio wykwalifikowane.
"Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020" w jednym ze swoich celów
strategicznych zawiera promowanie wzrostu wykształcenia mieszkańców i zwiększania
kwalifikacji zawodowych. "Strategia Polityki Społecznej woj. śląskiego na lata 2006-2020" z kolei
podkreśla

konieczność

wyrównywania

szans

edukacyjnych

wśród

dzieci

i młodzieży i przygotowanie ich do życia w nowoczesnym społeczeństwie.
Projekt „Przedsiębiorczy nastolatek" jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju kompetencji
kluczowych wśród uczniów szkół i placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorczości oraz ICT.
Jest to innowacyjny program wykorzystania wiedzy teoretycznej nabytej w ramach
programu "Podstawy przedsiębiorczości" w praktyce. Działania ujęte w projekcie pozwolą
na rozwój umiejętności niezbędnych w zarządzaniu firmą, pracą na różnych stanowiskach
w przedsiębiorstwie, jak również umożliwią rozwój umiejętności korzystania z nowoczesnych
technologii, rozwijania przedsiębiorczości i posługiwania się nowoczesnymi narzędziami pracy.
Zajęcia

realizowane

w

ramach

projektu,

stanowią

ugruntowanie

wiedzy

z zakresu Podstaw przedsiębiorczości, a tym samym wzmacniają i rozwijają przedsiębiorczość
wśród młodzieży.
Cele ogólny projektu:
 podniesienie atrakcyjności szkolnictwa w Rudzie Śląskiej poprzez rozwój oferty
szkoleniowej
Cele szczegółowe projektu:
 wdrożenie i upowszechnienie innowacyjnej formy wykorzystania wiedzy teoretycznej
z Podstaw przedsiębiorczości w praktyce;
 zwiększenie dostępu i rozwój umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii (ICT) ;
 rozwój

instrumentów

umożliwiających

podniesienie

kompetencji

kluczowych

(w tym ICT, przedsiębiorczość);
 promocja

aktywnych

postaw

w

zakresie

kształtowania

własnej

kariery

oraz motywowania do dalszej nauki, poprawiających szansę obecnych uczniów
na rynku pracy w przyszłości;
 rozwój idei przedsiębiorczości;
 przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Niniejszy Projekt wpisuje się w strategie szczebla wspólnotowego i krajowego,
jest zgodny z polityką równych szans oraz regionalnymi i lokalnymi dokumentami
strategicznymi odnoszącymi się do rozwoju kapitału ludzkiego i kształcenia w regionie,
w tym "Strategią rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020", "Strategią Polityki
Społecznej

województwa

Śląskiego

na

lata

2006-2020"

(cel strategiczny 2.Wyrównywanie szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci
i młodzieży, kierunek 2.3 "Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w nowoczesnym
społeczeństwie"),

"Lokalnej

Strategii

Zatrudnienia

i

Promocji

Przedsiębiorczości

w Rudzie Śląskiej na lata 2008-2015" oraz Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata
2014 – 2030 (Cel strategiczny 4: Zwiększony potencjał rozwojowy mieszkańców Miasta).
Szczegółowe informacje prezentuje poniższa tabela.
Projekt „Przedsiębiorczy nastolatek” realizowany jest od 2007 roku w ramach
następujących strategii:
Lp. Podstawa prawna

Tytuł projektu

1
Lokalna Strategia
Zatrudnienia i Promocji
Przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej na lata
2006-2013

2

Lokalna Strategia
Zatrudnienia i Promocji
Przedsiębiorczości w
Rudzie Śląskiej na lata
2008-2015

Rozwój przedsiębiorczości
i innowacyjności oraz
wspieranie tworzenia
i utrzymania miejsc pracyPrzedsiębiorczy
nastolatek”

„Przedsiębiorczy
nastolatek”

3
Strategia Rozwoju
Miasta Ruda Śląska
na lata 2014 – 2030

Źródło: opracowanie własne

„Przedsiębiorczy
nastolatek”

Rodzaj zajęć
1. Warsztaty: „Firma
Symulacyjna Most
Sp. z o.o. – czyli
jednodniowa praktyka
zawodowa w ramach
przedmiotu Podstawy
przedsiębiorczości”
2. Szkolenia z zakresu
przedsiębiorczości i ITC

1. Warsztaty: „Firma
Symulacyjna Most Sp.
z o.o. – czyli jednodniowa
praktyka zawodowa
w ramach przedmiotu
Podstawy
przedsiębiorczości”

1. Warsztaty: „Firma
Symulacyjna Most Sp.
z o.o. – czyli jednodniowa
praktyka zawodowa
w ramach przedmiotu
Podstawy
przedsiębiorczości”

Adresatami projektu są uczniowie/ słuchacze szkół ponadpodstawowych z Rudy Śląskiej.
Szczególnym zainteresowaniem szkół oraz uczniów, cieszą się zajęcia Firma Symulacyjna
„MOST” Sp. z o.o. w pigułce – czyli jednodniowa praktyka zawodowa w ramach przedmiotu
Podstawy przedsiębiorczości. Szczegółowe dane zawiera plik Statystyka zajęć oraz
sprawozdanie z realizacji projektu Przedsiębiorczy Nastolatek.
Dużym zainteresowaniem wśród rudzkich nastolatków cieszyły się również zajęcia w ramach
„Szkoleń z zakresu przedsiębiorczości
i ITC”. Uczniowie/słuchacze uczestniczyli
w następujących szkoleniach:
 Sam prowadzę własną firmę;
 ABC komputera;
 Obsługa kasy fiskalnej.
Prowadzone zajęcia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy wynikające
z rozwoju technologii, uwarunkowań rynkowych, przemian ekonomiczno - społecznych
w kraju i regionie oraz członkostwa Polski w UE.
Realizatorem Projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
posiadające odpowiednie zasoby kadrowe i doświadczenie w prowadzeniu wszelkich
działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości wśród młodzieży. Zajęcia w ramach
Projektu realizowane są m.in. w działającej, od 2002 roku w strukturach Centrum, Firmie
Symulacyjnej "MOST" Sp. z o.o., która jest ośrodkiem kształcenia pracowników umysłowych
w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Od początku swojej działalności F.S.
"MOST" organizuje szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności kluczowych wśród
młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta. Działania podejmowane w projekcie są zbieżne
ze statutową działalnością Centrum i zakresem działania Firmy Symulacyjnej „Most”. Zajęcia
prowadzone są w oparciu o innowacyjne programy.
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w
Rudzie
Śląskiej
jest
wpisane
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach.
Od 2011 roku posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

