Lekcje o Funduszach Europejskich

Uczniowie klas gimnazjalnych II A i II B Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
w dniach 26 i 28 marca 2018 r. na zajęciach wiedzy
o społeczeństwie wzięli udział w „Lekcji o Funduszach
Europejskich. Przedsiębiorczość II”. Jest to kolejna
edycja akcji edukacyjnej promującej Program Rozwój
Polski Wschodniej realizowanej przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju. Głównym celem projektu jest
popularyzacja wśród młodzieży z pięciu województw:
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego wiedzy
na temat przedsiębiorczości w kontekście Funduszy Europejskich przeznaczonych dla młodych
ludzi.
W czasie zajęć uczniowie zapoznali się
z prezentacją dotyczącą Funduszy Europejskich
oraz możliwości, jakie dają te programy młodym
mieszkańcom Polski Wschodniej. Obejrzeli film
informacyjny na temat czym są platformy startowe
dla nowych pomysłów i kto może z nich skorzystać
oraz jakiego rodzaju wsparcie oferują one młodym
przedsiębiorcom.
Następnie gimnazjaliści przeczytali komiks pt.
„Gra o start up”, opowiadający historię grupy młodych
przyjaciół, którzy wspólnie pracowali nad nową grą
komputerową „Slavic Monsters”. Za namową rodzica
jednego z nich postanowili przekuć swój pomysł w udany
biznes. Podjęli próbę stworzenia start–up z pomocą
Platformy Starowej Programu Polska Wschodnia.
Na przykładzie działań tej grupy przyjaciół uczniowie
poznali zasady i etapy procesu rekrutacji do start-upu.
Mieli okazję dowiedzieć się jak założyć startup, czyli
wystartować z własnym pomysłem na działalność
przy wsparciu finansowym i mentorskim ekspertów unijnych i w jaki sposób Fundusze Europejskie
mogą im pomóc przełożyć swoje pomysły w innowacyjny biznes. Ta
część zajęć zakończyła się zadaniem konkursowym, które polegało
na ułożeniu chronologicznie ścieżki
udziału w programie „Platformy startowe
dla nowych pomysłów”. Najszybciej
i najlepiej z zadaniem poradzili sobie:
Agata
Roszkowska,
Katarzyna
Markowska i Natalia Sodowska z klasy
II a oraz Dominika Jacejko, Aleksandra
Ambrożewicz i Jakub Sakowicz z klasy
II b. Uczniowie otrzymali drobne
upominki
–
bony
podarunkowe
do zrealizowania w sieci sklepów
EMPiK.
Następnie gimnazjaliści obejrzeli
wywiad z ambasadorem projektu –
Piotrem Psyllosem. Poznali historię tego

młodego,
ale
niezwykle
utalentowanego
programisty i elektronika mieszkającego na
Podlasiu, który pierwsze swoje projekty zaczynał
konstruować w wieku 6 lat, a będąc jeszcze
uczniem
technikum,
rozpoczął
prace
nad założeniem własnego start-upu. Wynalazki
Piotra Psyllosa zostały docenione i nagrodzone
w wielu konkursach i rankingach na całym
świecie.
Na zakończenie lekcji uczniowie wykonali
dodatkowe ćwiczenia – krzyżówkę i zgadywankę,
dzięki którym sprawdzili, co zapamiętali
o Funduszach Europejskich.
Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich.
Przedsiębiorczość II” bardzo zainteresowały choroszczańskich gimnazjalistów. Poszerzyły ich
wiedzę na temat Funduszy Europejskich, a szczególnie Programu Polska Wschodnia. Uczniowie
dowiedzieli się, w jaki sposób Fundusze Europejskie mogą im pomóc przełożyć swoje pomysły
w innowacyjny biznes. Zrozumieli również jak niezwykle ważna we współczesnym świecie jest
przedsiębiorczość, kreatywność oraz rozsądny i przemyślany wybór ścieżki zawodowej. Wierzymy,
że zajęcia zainspirowały naszych gimnazjalistów do działania i wśród nich znajdą się w przyszłości
osoby, które przy wsparciu Platformy Startowej Programu Polska Wschodnia założą innowacyjne
przedsiębiorstwa.
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