WYGRALIŚMY!
08.04.2016 odbył się finał konkursu organizowanego przez Urząd
Miasta Gdyni we współpracy z Fundacją Gospodarczą pod nazwą JUNIOR
BIZNES, który był skierowany do uczniów gdyoskich szkół
ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli. JUNIOR BIZNES to konkurs na
najlepszą lokalną inicjatywę, w którym uczestnicy (grupy projektowe) mieli
stworzyd przedsiębiorczy projekt w lokalnej przestrzeni lub na rzecz lokalnej
społeczności rozumianej jako szkoła, dzielnica, miasto.
Konkurs obejmował 3 etapy (1 etap- wyłonienie najlepszych projektów,
2-gi to opracowywanie projektów przez udział w warsztatach prowadzonych
przez trenerów, 3-ci to ich prezentacja) . Podczas finałowych prezentacji
projektów oceniane były: atrakcyjnośd metody prezentacji, komunikatywnośd i
klarownośd przekazu, zaangażowanie członków zespołu, siła perswazji oraz
opis sposobu zarządzania projektem i jego.
Nasz zespół tworzyli uczniowie kl. IB w składzie: Klaudia Kamińska,
Jakub Górski, Aleksandra Jakubowska, Weronika Maziarz, Michał
Filipkowski, Dawid Gąsiorowski, Damian Pazderski, Sandra Masternak,
Daria Siemańczyk i Karina Harutyunyan. Celem nagrodzonego projektu
jest pomoc uczniom w przezwyciężaniu nieśmiałości. W pracach nad
projektem wspierała uczniów pani Zofia Świderska - nauczyciel podstaw
przedsiębiorczości.
Nie tylko opracowaliśmy ten projekt, ale już zaczęliśmy go realizowad!
Projekt spotkał się z dużym uznaniem nie tylko komisji, która przyznała nam I
miejsce, ale również pracowników Fundacji, z którymi pracowaliśmy podczas
warsztatów. Bardzo wysoko ocenili naszą prezentację omawiającą projekt
oraz przygotowanie całej grupy do prezentacji swojego projektu. Wielkie
gratulacje! Nagrodą w projekcie są środki finansowe na realizację ww.
pomysłu oraz prestiżowe badania predyspozycji zawodowych uczestników
metodą Thomas International.
Zapraszamy do współpracy i udziału we wszystkich proponowanych przez nas
działaniach.
Opiekun grupy n-l podstaw przedsiębiorczości
Z. Świderska

Informacje zamieszczone są na stronie:
http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/gdynia-przedsiebiorcza/junior-biznes/
o wynikach konkursu:
http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_111404.html

Znamy zwycięzców konkursu JUNIOR BIZNES
2016-04-08
Znamy zwycięzców konkursu JUNIOR BIZNES. Finał odbył się w piątek 8
kwietnia 2016 w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości z udziałem
wiceprezydent Katarzyny Gruszeckiej-Spychały, przedstawiciela Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, partnerów Konkursu - Fundacji Gospodarczej i
firmy Thomson Reuters, dyrektorów szkół oraz zaproszonych gości.
W pierwszej części wydarzenia sześć zespołów przedstawiało swoje
przedsiębiorcze pomysły wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte w
trakcie wcześniejszych warsztatów. Podczas prezentacji oceniano atrakcyjność
metody prezentacji, komunikatywność i klarowność przekazu, zaangażowanie
członków zespołu, siłę perswazji oraz opis sposobu zarządzania projektem i jego
realizacji. Wszystkie grupy zyskały duże uznanie jurorów. Poziom prezentacji
był wysoce wyrównany.

Zwycięzcą konkursu JUNIOR BIZNES za projekt „Cykl warsztatów dla
uczniów" został zespół V Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Klaudia
Kamińska, Jakub Górski, Aleksandra Jakubowska, Weronika Maziarz,
Michał Filipkowski, Dawid Gąsiorowski, Damian Pazdreski, Sandra
Masternak, Daria Siemańczyk i Karina Harutyunyan. Celem nagrodzonego
projektu jest pomoc uczniom w przezwyciężaniu nieśmiałości. W pracach nad
projektem wspierała uczniów pani Zofia Świderska - nauczyciel podstaw
przedsiębiorczości.
II miejsce zajęły cztery uczennice X Liceum Ogólnokształcącego (Marta
Raszczyk, Eliza Fronszczyk, Anna-Maria Trendel i Natalia Michalak),
które poprzez projekt „Dream Navigation" próbują pomóc rówieśnikom w

odkrywaniu ich pasji życiowych. Laureatki wspierała pani Joanna Galińska opiekun grupy.
III miejsce z projektem „Podziel się z innymi tym, co już Ci się znudziło"
zajęły: Natalia Dworakowska, Nikola Złotek, Patrycja Keslinke i Patrycja
Grot - uczennice Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych. Projekt
polegający na organizacji giełdy odzieży połączonej z tematycznymi
warsztatami pilotowała nauczycie ZSAE - pani Maria Małkowska.
Pozostali
laureaci
Konkursu
JUNIOR
BIZNES
to
uczniowie:
• Technikum Transportowego (Anna Gajzler, Sandra Kuklińska, Iwona Pyszka i
Norman Dorana) za projekt „Wdrażanie osób starszych w nowoczesną
technologię"
• Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (Oliwia Mrówka, Aleksandra
Michalkiewicz, Sebastian Pranga, Weronika Miotk, Sabina Uzdrowska, Klaudia
Krause
i
Aleksandra
Dopke)
za
projekt
„Klub
gier"
• IX Liceum Ogólnokształcące (Roksana Bona, Paulina Henig, Kacper
Polkowski, Emanuel Muszyński, Lila Siluta oraz Marcin Snopek) za projekt
„Happy-scientific room"
Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrodę finansową - po 1.000 zł
na realizację swoich pomysłów. Dodatkowo wszyscy finaliści mają także
możliwość wzięcia udziału w prestiżowych badaniach predyspozycji
zawodowych metodą Thomas International.
Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie, włożony wysiłek i pracę.
Gratulujemy i życzymy kolejnych świetnych pomysłów i determinacji w ich
realizowaniu.

fot. Monika Antkowiak

