Warsztaty ,,Bądź przedsiębiorczy."
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Popełniłeś błąd. Czy to koniec świata? Czy dopiero początek nauki i rozwijania się w kierunku,
w którym chcesz iść? Popatrz na swoją "porażkę" jak na wskazówkę. O czym ona Ci mówi? Co
z tego doświadczenia możesz zabrać w przyszłość? Czy gdybyś się nie pomylił wiedziałbyś to,
co wiesz teraz?

Na te i inne trudne pytania odpowiedzi szukała młodzież klas 3E1 i 4H uczestnicząca w
warsztatach – „Bądź przedsiębiorczy” 18.11.2016 r. organizowanych przez Izbę Przemysłowo
Handlową Ziemi Radomskiej pod opieką pani mgr Magdaleny Sucheckiej i pani mgr Marty
Hartmann.
Młodzi ludzie mieli okazję rozsupłać nieco zawiłości wyboru ścieżek życiowych, umiejętności
dokonywania wyborów i konsekwencji, jakie niesie ze sobą pomyłka. Historia życiowa pani
Magdaleny Falkowskiej –Ceran (prowadzącej warsztaty) – certyfikowanego trenera biznesu
radomskiej firmy SKILLS FACTORY pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by sięgnąć po
marzenia.

Szkolny Ośrodek Kariery, którego opiekunem jest pani mgr Marta Mortka w ramach Tygodnia
Przedsiębiorczości podjął działania wspierające młodych ludzi, szukających drogi zawodowej.
Podczas prowadzonych warsztatów pani Anna Pomorska – Trenerka Mocnych Stron w Taisja
Laudy & Co. opowiadała o tym, jaką rolę wrodzone talenty odgrywają w naszym sposobie
myślenia, odczuwania i zachowania. Młodzież odpowiadała na pytanie, czy każdy jest
utalentowany? i w jaki sposób rozpoznać te wrodzone predyspozycje. Udział w warsztatach
pozwolił zrozumieć, że budowanie własnej kariery oraz rozwoju osobistego powinien opierać się
o to, co jest w nas dobre. Stojąc przed trudnymi wyborami , możemy świadomie decydować o
przyszłości.

Uwieńczeniem spotkania było wystąpienie pani Aleksandry Kozery – współwłaścicielki Elab
Education Laboratory, pasjonatki biznesu odpowiedzialnego społecznie. Wykład na temat „Jak
zaplanować swoją przyszłość” zachęcił młodzież do pójścia własną drogą i uwierzenia w siebie
oraz zastanowienia się, gdzie teraz jesteśmy i gdzie chcemy dojść…
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