
Dzień przedsiębiorczości      

Uczniowie kl. III B naszego liceum wzięli udział w programie edukacyjnym 
„Dzień Przedsiębiorczości – Banki w akcji”.

Już w marcu przygotowaliśmy się do akcji, nawiązując współpracę z Fundacją 
Młodzieżowej  Przedsiębiorczości  .  Za zgodą pani dyrektor i  rodziców zgłosiliśmy 
chęć  udziału  w programie,  który  jest  objęty  patronatem  honorowym  Prezydenta 
Rzeczpospolitej  Polskiej.  Na  spotkaniu  organizacyjnym  sprecyzowaliśmy 
oczekiwania młodzieży, ustaliliśmy priorytety. Następnie podjęliśmy współpracę z 
Bankiem Handlowym w Warszawie SA; Oddział w Krakowie.

Spośród kandydatów wyłoniliśmy 8 osób szczególnie zainteresowanych pracą 
w  banku.  Są  to  uczniowie  klasy  dwujęzycznej  o  profilu  matematycznym.  Ich 
zainteresowania  oscylują  wokół:  gospodarki,  przedsiębiorczości,  finansów, 
zarządzania  rynkiem  walutowym,  kredytowym,  gospodarowania 
nieruchomościami.  W  przyszłości  chcieliby  pracować  jako  doradcy  finansowi,  w 
dziedzinie rachunkowości, jako maklerzy,  czy w administracji banku.

Korzystając z uprzejmości  Banku Handlowego w Warszawie SA Oddział w 
Krakowie mieliśmy  przyjemność  gościć  na  ul.  Grzegórzeckiej  21.  Panowie 
dyrektorzy w formie krótkiego wykładu zapoznali uczniów z działalnością banku, 
jego historią i sposobem zarządzania. W miłej atmosferze młodzież miała możliwość 
poznania  specyfiki  wybranego  przez  siebie  zawodu,  zdobycia  wiedzy  na  temat 
kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do jego wykonywania.

Najistotniejszym  jednak  aspektem  oprócz  zapoznania  się  z  organizacją  i 
zarządzania  bankiem  była  na  etapie  dokonywania  wyboru  kierunku  studiów  i 
planowania kariery możliwość weryfikacji własnych wyobrażeń o znaczeniu relacji 
interpersonalnych w wybranym zawodzie i oceny własnych predyspozycji pod tym 
właśnie kątem.

Większość  uczniów  obecnych  na  spotkaniu  to  przyszli  studenci  Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Sam pomysł udziału w Dniu Przedsiębiorczości zrodził 
się  zresztą  w trakcie  ich  wizyty   w Akademii  Ekonomicznej  w Dniu Otwartym. 
Wówczas mieli szansę poznania oferty uczelni.

W  banku  młodzież  pod  opieką  indywidualnych  opiekunów  miała  szansę 
zapoznania  się  szczegółowo  ze  stanowiskami  pracy,  zakresem  obowiązków, 
zadaniami  na cały  dzień  (jeden  z  uczniów miał  nawet  okazję  odwiedzić  klienta 
banku).

Pod  adresem  naszych  przyszłych  maturzystów  zebraliśmy  wiele  ciepłych 
słów – młodzi, otwarci, poszukujący, zainteresowani i z poczuciem humoru. Trzeba 
przyznać,  że  profesjonalne  i  bardzo  motywujące  przyjęcie  ze  strony  Banku 
Handlowego uczniowie mile zapamiętają.  Co najważniejsze,  pomoże im to w ich 
dalszych decyzjach!  
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