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/BIZNESOWA/
Jeżeli jesteś ciekawy świata, przedsiębiorczy i kreatywny, lubisz łamig
łamigłówki matematyczne
i podróże, chcesz poznawać różnorodność świata a swoją przyszłość wiążesz ze środowiskiem
biznesu, myślisz o pracy w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych,
chcesz być menedżerem,
rem, maklerem giełdowym, brokerem, analitykiem, czy też prowadzić
własną działalność gospodarczą to klasa właśnie dla Ciebie!
Nauka trwa 4 lata i kończy się maturą
maturą.. W programie nauczania przedmioty ogólnokształcące
realizowane są w zakresie podstawowym przez cały okres nauki,
uki, a język obcy, matematyka i geografia w
zakresie rozszerzonym przez 4 lata począwszy od klasy pierwszej.
W drugim i trzecim roku nauki proponujemy przedmioty uzupełniające
uzupełniające,, które wzbogacą Twoją
wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia własnej działalności
ości gospodarczej/mini biznes/
i biznesowego języka angielskiego
ego oraz przygotują Cię lepiej do studiów wyższych. Dzięki naszej
współpracy z uczelniami wyższymi, prywatnymi firmami i różnymi instytucjami będziesz mógł
uczestniczyć w ciekawych
iekawych zajęciach i warsztatach związanych z prowadzeniem biznesu, zarządzaniem
finansami firmy oraz kreowaniem jej wizerunku.
Szeroki zakres tematyki realizowanych zajęć pozwoli absolwentom klasy matematyczno - geograficznej
podjąć studia w SGH, na Uniwersytetach ekonomicznych w Warszawie, Poznaniu , Krakowie, Wrocławiu
oraz wielu innych uczelniach, gł
głównie
ównie na kierunkach ekonomicznych, menedżerskich, stosunków
międzynarodowych, administracyjnych, a także technicznych lub przyrodniczych, a w przyszłości znaleźć
zatrudnienie w stale rozwijających się branżach sektora usługowego oraz łatwiej zaistnieć na rrynku
indywidualnych przedsiębiorców.
Pamiętaj nie bój się rozszerzonej matematyki - wcale nie musisz jej zdawać w takim zakresie na maturze,
a częstsze zajęcia z matematyki tylko powiększają Twoje szanse pozytywnie zdanej matury podstawowej
z tego przedmiotu.
W ramach współpracy szkoły z firmą PROWORK po zakończeniu nauki masz możliwość aplikowania
na wyjazdy do Stanów Zjednoczonych lub krajów europejskich jako Au Pair w celu pogłębienia
znajomości języka obcego.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA: „ MŁODZIEŻOWE MINI PRZEDSIĘBIORSTWO”

