
 

Współpraca klas akademickich SGH  Zespołu Szkół w Krzepicach 

 z uczelnią patronacką – Szkołą Główną Handlową w  Warszawie  

w roku szkolnym 2019/2020. 

W minionym roku szkolnym, w  którym ostatnie miesiące były specyficzne ze względu na pandemię , 

uczniowie klas akademickich naszego liceum aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach oferowanych 

przez patronacką uczelnie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Tak jak nauka w szkole odbywała 

się zdalnie również współpraca w ramach projektu Klas Akademickich SGH była prowadzona za 

pośrednictwem platform internetowych.  

 

 

Licealiści wirtualnie odwiedzali  uczelnię na  Dniach Otwartych , śledzili wydarzenia na stronie uczelni 

a przede wszystkim aktywnie uczestniczyli w wykładach, webinariach dedykowanych dla Zespołu 

Szkół w Krzepicach . 

29 kwietnia 2020 webinarium „Biznes wg nowych zasad” prowadzący dr Albert Tomaszewski,  11 



maja 2020 „Nowoczesny licealista/ka w CV i na rozmowie kwalifikacyjnej” – dr Joanna Tabor 

Błażewicz, 19 czerwiec 2020 „Prawo pracy – ujęcie praktyczne”  dr Sebastian Narojczyk. 

Tematyka pierwszego webinarium ‘Biznes według nowych zasad” bardzo spodobała się młodzieży. 

Zajęcia prowadzone przez dr Alberta Tomaszewskiego,  wykładowcę SGH  i jednocześnie praktyka to 

dla uczniów prawdziwa skarbnica wiedzy, co podkreślali w swoich opiniach i rozmowach podczas 

zajęć podsumowujących. Tajniki  własnego  biznesu i doświadczenia z prowadzenia własnej firmy, 

którymi prowadzący dzielił się z uczniami oraz ciekawe przykłady i porównania sprawiły, że licealiści 

wyrazili żywe zainteresowanie częstszym udziałem w tego typu spotkaniach. 

 

 

Kolejne zajęcia  „Nowoczesny licealista w CV i na rozmowie kwalifikacyjnej” prowadzone przez  

Joannę Tabor- Błażewicz były dla młodzieży bardzo przydatne, szczególnie przy planowaniu własnej  

drogi edukacyjno-zawodowej. 

 

 Cenne rady i wskazówki udzielane przez doświadczonego wykładowcę dotyczące inwestowania we 



własne zasoby, rozwijania swoich umiejętności, zainteresowań, zdobywania wiedzy i nowych 

umiejętności  oraz sposobu ich opisania, zaprezentowania przed przyszłym pracodawcą na pewno 

przydadzą się w przyszłości. 

Wykład z zakresu prawa pracy dotyczący zatrudnienia, umów o pracę , praw i obowiązków 

pracowniczych przeniósł licealistów w realia rynku pracy.  Uświadomił twarde reguły związane z 

przyszłą pracą, zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, obowiązki pracownicze i uprawnienia 

wynikające z różnych form zatrudnienia. Wskazał konsekwencje nieznajomości przepisów oraz 

zachęcał do czytania Kodeksu Pracy i zaznajamiania się z aktualnymi przepisami. 

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprosiła uczniów objętych patronatem Klasy Akademickiej 

SGH na finał konkursu  Canvas  Challenge im. Jana Dmowskiego. III edycja konkursu na najlepsze 

modele biznesowe przygotowane przy pomocy szablonu Business Model Canvas odbyła się on-line 20 

maja 2020r. 

Ta niezwykle ciekawa uroczystość i profesjonalnie zaprezentowane projekty biznesowe młodych ludzi 

były pewną inspiracją do podejmowania własnych inicjatyw.  Uczniowie byli zachwyceni 

pomysłowością i działaniem swoich niewiele starszych kolegów. Zobaczyli na przykładzie sukcesu 

innych, że warto być aktywnym i kreatywnym. Przez tworzenie przydatnych rozwiązań i produktów 

można sprawić innym ludziom wiele przyjemności  i ułatwić funkcjonowanie  w trudnych warunkach .  

Jak widać trudne , nieoczekiwane sytuacje nie zawsze są  przyczyną strat i porażek ale mogą 

wyzwalać nowe możliwości, inspirują do szukania nowych rozwiązań, które wzbogacają nasze 

umiejętności. Przecież radzenie sobie w sytuacjach trudnych, dostrzeganie korzyści w każdych 

warunkach to podstawowa cecha człowieka przedsiębiorczego.  

Taką postawę kształtują w sobie nasi licealiści uczestnicy projektu i przyszli przedsiębiorcy, 

pracownicy i społecznicy ale przede wszystkim obywatele mający realny wpływ na gospodarkę. 

Bardzo serdecznie dziękujemy  koordynatorom projektu Klasa Akademicka SGH  za  stworzenie 

możliwości  do współpracy  i rozwoju. 

Uczniowie klas akademickich  

z opiekunem Edytą Kuc i Renatą Mastalerz 


