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„Jutro należy do ludzi 

działających od dzisiaj”

Kształtujemy postawy przedsiębiorcze 

wśród młodych Polaków poprzez 

tworzenie i realizowanie projektów

50 aktywnych Członków 

w Regionie Poznań

Dlaczego warto z nami współpracować?

Rocznie docieramy 

do ponad 3000 osób 

Nasze projekty kierowane są do 

różnych grup wiekowych: 

od dzieci po młodych przedsiębiorców



O projekcie słów kilka…

Rozwiązywanie case study ma na celu pobudzenie uczniów do kreatywnego 

myślenia i wykorzystania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości to konkurs skierowany do uczniów szkół  

średnich. Jest to cykl wartościowych prelekcji, które odbędą się w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

Zarówno Konkurs, jak i prelekcje mogą stać się inspiracją dla młodych ludzi, 

którzy szukają swojej życiowej drogi i chcą zdobywać wiedzę poprzez 

praktykę.

Zaprezentowanie ciekawego pomysłu na prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości, 

gdzie liczy się pomysłowość, a wyobraźnia jest nieograniczona.



Harmonogram projektu

✓ 26 II – 23 III – Prelekcje w szkołach ponadgimnazjalnych. Mają one na celu zachęcić 

uczniów do poszerzania swojej wiedzy ekonomicznej poprzez wzięcie udziału w Konkursie 

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

✓ 1 III - 29 III - I etap Konkursu, który polegać będzie na rozwiązaniu case study. 

Uczestnicy dobierają się w 3-osobowe grupy, a rozwiązania przesyłają online

✓ 05 IV - Ogłoszenie wyników I etapu. Dziesięć zwycięskich drużyn przechodzi do Finału 

Wojewódzkiego, który odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym

✓ 13 IV - II etap Konkursu, czyli Finał Wojewódzki. Zespoły analizują case studies i są oceniane

przez Kapitułę. Najlepsze 3 drużyny zostaną nagrodzone. Laureaci I miejsca pojadą

reprezentować Województwo Wielkopolskie podczas Finału Ogólnopolskiego we Wrocławiu

✓ 27-28 IV - III etap - Finał Ogólnopolski we Wrocławiu jest ostatnią częścią Konkursu. Spotkają się 

tutaj najlepsze drużyny ze wszystkich województw i powalczą o główne nagrody w Konkursie



- rok 2016/2017

✓ Ponad 1500 Uczestników 

na bezpośrednich prelekcjach 

oraz biorących udział w 

konkursie

✓ Szkoły ponadgimnazjalne 

w Poznaniu

✓ Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu

✓ Kampania marketingowa 

prowadzona w mediach 

społecznościowych 

(Facebook i Instagram) 

o zasięgach 15 000
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