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Konferencja na Śląsku
Andrzej Jędraszek, Monika Świerska

W 2016 roku już po raz drugi została zorganizowana konferencja na Śląsku. II Ogólnopolskie Forum Przedsiębiorczości Studentów z Niepełnosprawnościami przygotowane przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach odbyło się w dniach 14-16 października. Tym razem zostało one połączone z Integracyjnymi Mistrzostwami Polski AZS w szachach. Była to
kolejna okazja do połączenia sił ze studentami z innych uczelni oraz integracji na poziomie
ogólnopolskim. Z tego też powodu nie mogło nas tam zabraknąć.

Nasza RSN-owska ekipa liczyła
sześć osób. Podróż pociągiem do
Katowic upłynęła nam dosyć szybko. Pierwszego dnia odbyły się
warsztaty Global BD Trading. Niestety z powodu dość późnej godziny przyjazdu, nie mogliśmy wziąć
w nich udziału. Tego dnia zakwa-
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terowaliśmy się tylko w hotelu
i z niecierpliwością oczekiwaliśmy
na sobotnie sesje referatowe.

stauracji hotelowej. Po posiłku
udaliśmy się na referaty przygotowane przez studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz
Dzień pierwszy
przybyłych gościnnie studentów
z innych uczelni. W pierwszej
Poranek w Katowicach roz- części zostały omówione tematy
poczęliśmy od śniadania w re- dotyczące biznesu, marketingu

w grupach była bardzo owocna i przyniosła oczekiwane rezultaty. Poznaliśmy prawdziwe zastosowanie
słów: proszę, dziękuję i przepraszam oraz omówiliśmy sytuacje, w których te słowa są nadużywane.
Warsztaty były bardzo ciekawe, z tego powodu, iż każdy z nas mógł w nich aktywnie uczestniczyć, bawiąc
się przy tym co nie miara. Po warsztatach korzystając
z okazji członkinie AZS-u zachęcały nas do wzięcia
udziału w organizacji Integracyjnych Mistrzostw Polski na naszych rodzimych uczelniach.
Ten jakże wyczerpujący dzień zakończyliśmy imprezą w Golf Pubie mieszczącym się w naszym hoteMuzeum Śląskie
lu, gdzie mieliśmy możliwość zagrania w wirtualnego
Po wysłuchaniu wszystkich prelekcji udaliśmy się golfa. Była to również świetna okazja do rozmów i inna obiad. Po posiłku, podczas czasu wolnego, posta- tegracji ze wszystkimi uczestnikami.
nowiliśmy skorzystać z okazji i odwiedzić Muzeum
Szach - mat
Śląskie. Wybraliśmy się tam dość dużą grupą. Podczas wizyty w tym miejscu zobaczyliśmy wiele ciekaNiedziela to dzień, który był ściśle związawych dzieł artystycznych. Szczególnie podobała się
nam wystawa „Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, ny z rozgrywkami w szachy. Odbywały się mecze
która zachwyciła nas swoją różnorodnością. Wyciecz- uczestników Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS
ka w czasie po śląskich kopalniach, zakładach pracy w szachach, a także warsztaty szachowe oraz mecze
oraz domach urzekła nas bardzo mocno i na długo pokazowe dla pozostałych uczestników konferencji.
pozostanie w naszej pamięci. Inną, równie ciekawą Tego dnia odbyły się również sesje referatowe dotyatrakcją podczas wizyty w Muzeum Śląskim, okazała czące tworzenia spółdzielni socjalnych oraz ich roli
się być gra interaktywna inspirowana popularną grą w społeczeństwie. Tuż po nich nastąpiło oficjalne
„Monopol”. Spędziliśmy przy niej sporą część czasu podsumowanie całej konferencji, wręczenie dyplomów uczestnictwa oraz nagród za turnieje szachowe.
i świetnie się przy tym bawiliśmy.
II Ogólnopolskie Forum Przedsiębiorczości StuWarsztaty
dentów z Niepełnosprawnościami upłynęło w miłej
i przyjaznej atmosferze. Czas spędzony w KatowiPo czasie wolnym w muzeum udaliśmy się na Uni- cach z pewnością pozostanie na długo w naszej pawersytet Ekonomiczny na warsztaty „Magiczne sło- mięci, a doświadczenia zdobyte podczas konferencji
wa”, prowadzone przez studenta z Poznania. Praca będą przydatne w wielu sytuacjach.

Fot. Materiały RSN

oraz przygotowania placówek szkolnych do nauczania osób z niepełnosprawnościami. Drugi blok referatowy, który odbył się po krótkiej przerwie, poruszył
kwestie kompetencji osób niepełnosprawnych w ich
zatrudnieniu na współczesnym rynku pracy oraz roli
jaką one odgrywają. Dodatkowo, szczegółowo omówiono kompetencje twarde, miękkie oraz „al dente”.
Trzecia, ostatnia już część referatowa, dotyczyła nauki języków obcych oraz rozwijania działalności biznesowej przez studentów.
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