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ENSPIRE EU - inspirujemy przedsiębiorczością!
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Data publikacji -19 grudnia 2012 godz. 08:13
Od 22 listopada do 14 grudnia 2012 roku w Żarach przeprowadzono
działania pilotażowe, które były ostatnim zadaniem wykonanym w ramach
projektu „ENSPIRE EU – przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej”.
Działania polegały na dokonaniu transferu wiedzy skandynawskich
doświadczeń w zakresie „przedsiębiorczego sposobu myślenia” w realia
polskich szkół.
22 listopada 2012 roku zorganizowano warsztat dla nauczycieli, przedsiębiorców
oraz uczniów, podczas którego Dunka Sinne Bjerre Martinussen przedstawiła
„Projekt Edison”, a Szwed Jonaz Bjork „Przedsiębiorcze Halland”. Oba projekty
stanowiły przykłady współpracy władz lokalnych z sektorami edukacji i
przedsiębiorczości, mające na celu przygotowanie uczniów do kreatywnego i
innowacyjnego rozwiązywania zagadnień problemowych. Ponieważ oba projekty
akcentują nieszablonowe rozwiązywanie zagadnień przez uczniów ze szkół
ponadpodstawowych, to i obie prezentacje zostały przeprowadzone w sposób
nieszablonowy, łącząc w sobie elementy nauki i zabawy. Ponadto w trakcie
warsztatów przedsiębiorcy z Żar przedstawili swoje propozycje tematów, z którymi
uczniowie mieli zmierzyć się w przeciągu 3 tygodni. Tematami tymi były:
1. „Zarządzanie ludźmi oraz motywowanie pracowników do lepszej i
wydajniejszej pracy” zaproponowane przez Tempus Polska sp. j.,
2. „Moja Oferta Sportowo Rekreacyjna. Innowacyjne wykorzystanie
infrastruktury sportowej w mieście Żary” to oferta Urzędu Miejskiego,
3. Natomiast temat Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska"
brzmiał: „Zdrowa żywność – sposoby działań motywujących i
zachęcających dzieci oraz młodzież do wprowadzenia w życie modelu
zdrowego odżywiania się”.
W zimowy poranek 14 grudnia 2012 sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Żarach
zapełniła się przedsiębiorcami, nauczycielami i uczniami z 6 szkół, którzy w
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dwunastu trzyosobowych zespołach stanęli do „Konkursu przedsiębiorczości i
kreatywności”. Zgodnie z założeniami konkurs miał polegać na wymyśleniu,
unowocześnieniu lub ulepszeniu przez uczniów produktów lub usług, które zostały
zaproponowane przez lokalne przedsiębiorstwa i instytucje.
Nieco stremowani, ale pełni pomysłów młodzi ludzie przedstawili swoje rozwiązania
w różnorodnych formach: niebanalnych prezentacji, rysunków, jak również krótkiego
występu. Rozwiązania te udowodniły, że młodzież opierała się na profesjonalnych
rozwiązaniach stosowanych w marketingu, promocji, zarządzaniu, ekonomii,
projektowaniu wnętrz, psychologii i medycynie.
Najlepszymi okazały się dwa zespoły z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława
Prusa, których opiekunem był Waldemar Malendowicz. Pierwsze miejsce zajął zespół
w składzie: Karolina Król, Jacek Kulczycki, Arkadiusz Lichocki, drugie miejsce: Marcin
Gadomski, Jacek Koszałka, Jakub Kłyszejko. Trzecie miejsce przypadło uczniom z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, w składzie: Dorota Wilga, Ilona
Nowak, Agnieszka Wardak, których nauczycielką prowadzącą była pani Katarzyny
Marciniszyn. Dwa inne zespoły otrzymały wyróżnienia i nagrody indywidualne
ufundowane przez przedsiębiorców. Były to grupy z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych (ZSOiT) z Żar w składzie Przemysław
Toporowski, Kamil Zebel, Kacper Kamiński oraz druga grupa Anna Ludwig, Justyna
Krasowska, Anna Zemlik. Ich opiekunami byli: Marta Jańczak oraz Jolanta
Moszczyńska. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dziewczęta z ZSOiT: Marta
Peszek, Angelika Wiercińska, Aneta Nowak pracujące z nauczycielką, panią Barbarą
Wachowską za przedstawienie krótkiego skeczu otrzymały propozycję promowania
zdrowego sposobu odżywania się w żarskich przedszkolach.
Po ogłoszeniu listy laureatów „Konkursu przedsiębiorczości i kreatywności”
uczniowie najlepszych zespołów otrzymali cenne nagrody w tym netbooki, aparaty
fotograficzne i klucze usb ufundowane przez Urząd Miejski w Żarach, oraz tablety
zakupione przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” i wyroby z kamienia
przygotowane przez firmę Tempus Polska s.j, z kolei pozostałym uczniom i
nauczycielom wręczono upominki ufundowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Na zakończenie konkursu wykonano
wspólne zdjęcie wszystkich jego uczestników.
Mimo iż działania pilotażowe ENSPIRE EU dobiegły końca, mamy nadzieję, że będą
one stanowiły inspirację do organizowania podobnych konkursów promujących
przedsiębiorczy sposób myślenia, ale już dla większej liczby uczniów i nauczycieli
oraz przedsiębiorców z województwa lubuskiego.

Więcej o warsztacie z dnia 22.11.2012 r. na stronie:
http://www.fundacja.zary.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=303:f
undacja-przedsibiorczoq-ogasza-konkurs-przedsibiorczoci-i-kreatywnoci-dla-arskichszko-ponadgimnazjalnych-zapraszamy-&catid=1:latest-news&Itemid=57
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Informację przygotował Arseniusz Woźny z Departamentu Rozwoju Regionalnego i
Współpracy Zagranicznej
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