Scenariusz
Organizator:
Patronat:

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
Prezydent Miasta Suwałki
Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki

WARSZTATY WIEDZY
Spotkanie w formie warsztatów z trzema przedstawicielami suwalskich firm oraz mentorami
PNTPW Sp. z o.o., którzy osiągnęli międzynarodowe sukcesy z biznesie, omówią:







najistotniejsze elementy umożliwiające osiągnięcie sukcesu
najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę przy zakładaniu i
prowadzeniu biznesu (w tym zagadnienia dotyczące opracowywania biznesplanu)
zagadnienia finansowe związane z prowadzeniem działalności (koszty, przychody,
prognozowanie)
zasady prowadzenia działalności gospodarczej
podstawowe zagadnienia ekonomiczne
podstawowe techniki związane z wystąpieniami publicznymi

Czas warsztatów: 120 – 180 minut
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
Termin: kwiecień – maj 2018
Warsztaty to wprowadzenie do konkursu drużynowego w ramach Festiwalu Wiedzy,
odbywającego się w czerwcu br. Podczas spotkań przekazywane będą odpowiedzi na pytania,
które zadawane będą podczas Festiwalu Wiedzy.
FESTIWAL WIEDZY
Jury konkursowe:
Moderator:
Miejsce:
Czas Festiwalu:
Nagroda główna:

Uczestnicy:

Forma konkursu:

eksperci w zakresie ekonomii, przedsiębiorczości, biznesu, etc.
reprezentant Organizatora
Sala 300 PNTPW
240 minut
„Zielona szkoła” – 3 dniowy wyjazd uczniów wraz z nauczycielami
klasy, której reprezentanci wygrają kategorię drużynową obejmujący
m.in. zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych z Polski, Litwy oraz Łotwy
uszeregowani w grupach 3-5 osobowych
Konkurs wiedzy podzielony na trzy etapy, w ramach których odbywają
się dwie serie pytań dla każdej z drużyn:
 I etap – siedem (lub więcej) drużyn – 120 minut (zakres
tematyczny I-II)
 II etap (półfinał) – pięć drużyn – 90 minut (zakres tematyczny
III-IV)
 III etap (finał) – trzy drużyny – 30 minut (zakres tematyczny
V-VII)
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Zakres merytoryczny: Pytania zamknięte dotyczące podstaw przedsiębiorczości w obrębie
siedmiu modułów tematycznych:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Osoba przedsiębiorcza
Gospodarka
Ekonomia osobista
Kariera zawodowa
Przedsiębiorstwo
Państwo i gospodarka
Globalna gospodarka

Zagadnienia, na podstawie których zostanie ułożonych 100 pytań, z których 30 będzie
przedmiotem finału Festiwalu wiedzy. 100 pytań znajdzie odpowiedź podczas spotkań
z mentorami i przedsiębiorcami, organizowanych w ramach warsztatów wiedzy.
1. Rynek – popyt, podaż i cena
 Ceny w gospodarce rynkowej. Popyt i jego zmiany. Elastyczność popytu.
Podaż i jej zmiany. Elastyczność podaży. Mechanizm ustalania cen. Co skłania
mnie do większego wysiłku? Konkurencja doskonała. Monopol, oligopol.
2. Budżet domowy
 Budżet domowy. Źródła dochodu. Efektywne wykorzystanie pieniędzy.
Inicjatywność i odpowiedzialność człowieka
3. Konsument i jego prawa
 Jak oddziałuje reklama? Korzyści wynikające z reklamy. Dlaczego trzeba
chronić konsumenta? Prawa konsumenta. Udane zakupy. Zachowania
asertywne. Umiejętność egzekwowania swoich praw
4. Przedsiębiorstwo w gospodarce
 Wady oraz zalety małych i średnich przedsiębiorstw. Różne formy
organizacyjne firm. Finansowanie firmy. Etyka w biznesie.
5. Organizacja i zarządzanie firmą
 Organizacja pracy. Rola podziału pracy i znaczenie pracy zespołowej. Cele i
zasady pracy zespołowej. Organizacja pracy w zespole. Rodzaje zadań w
grupie. Znaczenie informacji w zarządzaniu firmą.
6. Gospodarowanie w firmie
 Produkcja i wydajność pracy. Marketing. Prawo malejących przychodów,
koszty, utarg, zysk. Majątek firmy. Zasady rozliczeń finansowych. Obliczanie
wyniku finansowego firmy. Różnice w warunkach funkcjonowania firm w UE
a w Polsce.
7. Jak założyć firmę?
 Procedura uruchamiania działalności gospodarczej. Planowanie działalności
gospodarczej – biznesplan. Instytucje wspierające małe i średnie
przedsiębiorstwa. Cechy przedsiębiorcy i ich kształtowanie. Instytucje
wspierające małe przedsiębiorstwa w UE.
8. Rynek pracy
 Zasób pracy, tendencje zmian. Podaż i popyt na pracę. Prawa i obowiązki
pracownika i pracodawcy. Ubieganie się o pracę. Zawieranie i rozwiązywanie
umowy o pracę. Legalna praca w UE
9. Pieniądz i instytucje finansowe
 Istota pieniądza. Formy pieniądza. Inflacja.
10. Budżet i polityka gospodarcza
 Budżet państwa i budżety samorządowe. Podatki. Deficyt budżetowy oraz dług
publiczny. Fundusze strukturalne
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