Młodzieżowe Misje Gospodarcze
w Południowej Wielkopolsce – Przedsiębiorczy Powiat Ostrowski
REGULAMIN PROJEKTU
Cele:
1) Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem innowacyjnych form
i metod pracy.
2) Aktywizacja młodzieży w zakresie przedsiębiorczości.
3) Rozwijanie kluczowych kompetencji oraz zdobycie nowych praktycznych doświadczeń.
4) Promocja kształcenia zawodowego.
5) Wyłonienie talentów wśród młodzieży.
Organizatorzy:
1) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu przy wsparciu
organu prowadzącego – Samorządu Województwa Wielkopolskiego
2) Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim
3) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy
wsparciu organu prowadzącego – Powiatu Ostrowskiego
Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i gimnazjalnych.
Reguły konkursu:
1) Młodzieżowa Misja Gospodarcza to projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych (klasy
7, 8 i gimnazjalne), podczas którego uczestnicy będą bezpośrednio angażować się
w rozwiązywanie realnych problemów i wyzwań lokalnych przedsiębiorców, wykazując się tym
samym znajomością zawodów, przedsiębiorczą i proaktywną postawą.
2) W projekt zaangażowane są przedsiębiorstwa z okolic Ostrowa Wielkopolskiego.
3) W projekcie może wziąć udział max. 12 zespołów. Szkoła zgłasza do projektu tylko jeden
zespół, w skład którego wchodzi: 3 uczniów oraz 1 opiekun (doradca zawodowy, pedagog,
nauczyciel), który sprawuje nadzór nad działalnością zespołu i jego członkami. O przyjęciu do
projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą do dnia
07.11.2018 roku. KARTY ZGŁOSZENIA, OŚWIADCZENIA oraz INFORMACJĘ o przetwarzaniu
danych osobowych należy dostarczyć na adres Zespołu Szkół Ekonomicznych (ul. Partyzancka
29, 63-400 Ostrów Wielkopolski) lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu
dokumentów adres mailowy: biblioteka@zse.osw.pl

4) Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie przekazana zgłoszonym zespołom do
09.11.2018 roku.
5) Każdy zespół zakwalifikowany do projektu uczestniczy w spotkaniu inaugurującym projekt
podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Spotkanie odbędzie się 13.11.2018 roku
(od godz. 12 do 14) w Zespole Szkół Ekonomicznych. W czasie spotkania inaugurującego
uczestnicy:


prezentują zespół przedstawiając szkołę oraz motywację udziału w projekcie (2-3
minuty – bez prezentacji multimedialnej),



poznają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie poprzez wysłuchanie krótkich
prezentacji, w czasie, których przedsiębiorcy przedstawiają casestudy,



losują casestudy (problem, przypadek do rozwiązania w czasie realizacji projektu) z
obszaru ekonomii, logistyki, ochrony środowiska w kontekście CSR (społecznej
odpowiedzialności biznesu), marketingu, sprzedaży, reklamy w tym wprowadzenia
nowego produktu,



otrzymują pakiety startowe,



otrzymują loginy do platformy, na której rozwiązują test predyspozycji zawodowych,
dzięki czemu uczestnicy będą mogli dokonać podziału ról w zespole biorącym udział w
projekcie,



nawiązują kontakt z opiekunem z przedsiębiorstwa, którego problem będą
rozwiązywać oraz opiekunem/mentorem z Zespołu Szkół Ekonomicznych,

6) W czasie realizacji projektu zespoły:


rozwiązują casestudy



współpracują z przedstawicielami przedsiębiorstw i uczniami kierunków zawodowych
oraz nauczycielami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.,



biorą udział w spotkaniu inaugurującym projekt – 13.11.2018 w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.,



uczestniczą indywidualnie na platformie w badaniu predyspozycji zawodowych – na
początku projektu oraz drugi raz na końcu realizacji projektu – ewaluacja,



biorą udział w minimum 3 spotkaniach u pracodawców, które odbędą się w
miesiącach: grudzień – 1 spotkanie, styczeń – 1 spotkanie i luty – 1 spotkanie (terminy
uzgodnione z przydzielonym opiekunem z przedsiębiorstwa),



biorą udział w minimum 3 spotkaniach konsultacyjnych w Zespole Szkół
Ekonomicznych, które odbędą się w miesiącach: grudzień – 1 spotkanie, styczeń – 1
spotkanie i luty – 1 spotkanie (terminy uzgodnione z przydzielonym opiekunem z
Zespołu Szkół Ekonomicznych),



biorą udział w warsztacie z design thinking (4 godzinny warsztat twórczego myślenia,
który odbędzie się w listopadzie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.
prowadzony przez doradców Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i
Zawodowego w Kaliszu),



przygotowują dokumentację projektu zawierającą opis projektu, cele, wykorzystane
narzędzia, budżet, rezultaty, wnioski (max. 20 stron w formacie A-4, czcionka Times
New Roman),



przygotowują reportaż z realizacji w formie filmu lub prezentacji multimedialnej ze
zdjęciami,



dostarczają do 28.02.2019 roku dokumentację projektu (opis oraz reportaż) do
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.



prezentują w dniu 05.03.2019 rozwiązanie casestudy przed Kapitułą Ekspertów
(wystąpienie zespołu trwa maksymalnie 15 minut),

7) Projekt będzie oceniany przez Kapitułę Ekspertów składającą się z 7 członków:


3 przedstawicieli organizatorów,



4 przedstawicieli środowisk naukowych, biznesowych i oświatowych.

8) Podczas oceny projektu kapituła będzie brała pod uwagę kryteria:


udział w spotkaniach w przedsiębiorstwach – 3 wizyty (za każdą 1 pkt.) – max. 3 pkt.



udział w konsultacjach w Zespole Szkół Ekonomicznych – 3 wizyty (za każdą 1 pkt.) –
max. 3 pkt.



udział w warsztacie design thinking – 3 pkt.



znalezienie rozwiązania problemu – max. 5 pkt.



innowacyjna forma prezentacji –1 pkt.



umiejętność zaprezentowania rozwiązania – max. 3 pkt.



poprawność językowa – 1 pkt.



wykorzystanie słownictwa specjalistycznego – 1 pkt.



prezentacja dwujęzyczna -język polski oraz język obcy (angielski, niemiecki, hiszpański)
– max. 3 pkt.



dokumentacja projektu – max. 3 pkt.

Wygrywają zespoły, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje Przewodniczący Kapituły
Ekspertów.
Decyzja kapituły jest ostateczna. Od jej decyzji nie przysługuje odwołanie..

9) Lista nominowanych do nagród głównych zostanie ogłoszona do 10.03.2019 roku.
10) Ogłoszenie wyników oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się podczas VI
Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości w dniu 29 marca 2019 w Zespole Szkół
Ekonomicznych. W Targach biorą udział wszystkie zespoły projektowe.
Nagrody:
I miejsce – nagrody rzeczowe wartości 1000 zł na zespół.
II miejsce – nagrody rzeczowe wartości 750 zł na zespół.
III miejsce – nagrody rzeczowe wartości 500 zł na zespół.
Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Centrum Wsparcia, Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Kaliszu
Pozostałe wyróżnienia– upominki rzeczowe ufundowane przez przedsiębiorców i organizatorów.
Dla wszystkich uczestników wycieczka ze zwiedzaniem wybranych przedsiębiorstw
uczestniczących w projekcie (po 05.03.2019 roku – wyjazd autokarem spod budynku Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodatkowe informacje
Każdej grupie projektowej oraz grupie opiekunów/mentorów przysługuje refundacja kosztów
dojazdu do przedsiębiorstw oraz do Zespołu Szkół Ekonomicznych (na podstawie przedstawionych
biletów komunikacji publicznej lub w uzasadnionych wypadkach na podstawie oświadczenia
opiekuna grupy) w kwocie 40 zł na zespół projektowy w każdym miesiącu (grudniu, styczniu,
lutym). Koszty należy rozliczyć w Zespole Szkół Ekonomicznych w ciągu pierwszych 10 dni
następnego miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpiły koszty.
Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i wykorzystanie
prac lub fragmentów prac oraz publikacji wizerunku uczestników oraz przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji celów projektu.

Szczegółowych informacji udziela: Justyna Witek tel. 512 227 578, Magdalena Barczak-Zmyślona
tel. 667 197 209.
Załącznik:
1. Karta zgłoszenia
2. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego ucznia zgłoszonego do projektu.
3. Informacja o przetwarzaniu danych.

