1

PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Akademia Młodego Przedsiębiorcy

XIII POWIATOWY KONKURS „MŁODY
PRZEDSIĘBIORCA”
Tylko do końca miesiąca można zgłaszać swój udział w XIII Powiatowym
Konkursie „Młody Przedsiębiorca. Konkurs odbędzie się 05 kwietnia 2019 r. w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i jest organizowany wspólnie z
Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich powiatu
głogowskiego i powiatów ościennych, i zostanie rozstrzygnięty oddzielnie w dwóch
kategoriach. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2019 r.
na adres: apm-zse@pwsz.glogow.pl.
W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniówuczestników konkursu oraz imię i nazwisko osoby przygotowującej grupę do
konkursu. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z RODO należy dostarczyć w dniu
konkursu lub przesłać skan wypełnionej karty.
Celem konkursu jest:
poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości,
promowanie uczniów posiadających nadprzeciętną wiedzę i zdolności,
rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych
umiejętności,
kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań
przedsiębiorczych w praktyce,
skonfrontowanie wiedzy uczniów z wymaganiami egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.

Konkurs patronatem objęli: Starosta Głogowski, Jarosław Dudkowiak, Prezydent
Miasta Głogowa, Rafael Rokaszewicz oraz JM Rektor PWSZ w Głogowie, dr Katarzyna
Rusak.
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Sponsorami nagród są także: BS w Głogowie, Firma komputerowa „Starcom” z
Głogowa oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało
miejsce w dniu konkursu, tj. 05 kwietnia 2019 r. oraz zostanie opublikowane na
stronach Ekonomika i PWSZ w Głogowie.
Harmonogram – POBIERZ
Do pobrania:
Regulamin – szkoły średnie
Regulamin – gimnazja
Karta zgłoszenia wraz z RODO
Szczegółowa problematyka konkursu

Źródło grafiki:
https://www.freestockgraphics.com/free-images/business-images/free-business-stock-graphics-business-collection/

Przed nami ostatni miesiąc piątej edycji konkursu Akademii Młodego Przedsiębiorcy,
organizowanej przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Głogowie oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II.
W tym roku wykorzystujemy uczelnianą platformę zdalnego nauczania do komunikacji
z młodymi adeptami przedsiębiorczości.
Uczniowie mogą wziąć udział w akademii bez wychodzenia z domu, w dogodnym dla
siebie czasie.
Do udziału zgłosiło się 64 uczestników szkół ponadpodstawowych z Głogowa i Nowej
Soli.
Zmagania trwają od stycznia bieżącego roku. Uczniowie zapoznają się z dostarczonym
za pośrednictwem platformy e-learningowej materiałem i zaliczają go w postaci
miesięcznego testu.
Jak do tej pory tematami zajęć były wybrane formy opodatkowania, współczesne
oblicza zawodu księgowego, zadania Głównego Urzędu Statystycznego oraz pojęcia
związane z przedsiębiorczością.
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W naszej ocenie uczestnicy radzą sobie znakomicie, choć tematy do łatwych nie
należą.
Jak do tej pory najwięcej punktów zdobył uczeń 1 Liceum Ogólnokształcącego w
Głogowie, ale całkiem blisko znajdują się reprezentanci Zespołu Szkół
Politechnicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół im. Jana
Wyżykowskiego. O zwycięstwie zadecydują wyniki w marcu.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie oraz
Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie
zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do udziału w V edycji Akademii Młodego Przedsiębiorcy.

W roku szkolnym 2018/19 wykorzystamy możliwość komunikowania się na odległość,
tzn. młodzież bez wychodzenia z domu może wziąć udział w Akademii i w dogodnym
dla siebie czasie przeczytać lekcję i rozwiązać quiz.
Proponujemy lekcje on-line dla młodzieży Państwa szkoły oraz rywalizację
o „Tytuł najskuteczniejszego uczestnika V AMP” .
W ramach V AMP w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.
zaprezentujemy 6 lekcji w formie prezentacji w Power Point przygotowanych przez
pracowników dydaktycznych PWSZ w Głogowie oraz nauczycieli Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie. W każdym miesiącu prezentowane będą
dwie lekcje. Jedna z PWSZ – koordynator Tadeusz Graczyk, druga z ZSE –
koordynator Anna Olczak. Lekcje zakończą się quizem dostępnym na platformie elearningowej PWSZ w Głogowie.
Rozwiązując quizy, młodzież sprawdza swoją wiedzę i jednocześnie utrwala zdobyte
wiadomości. W przypadku równej liczby punktów po rozwiązaniu wszystkich quizów
o zwycięstwie zdecyduje krótszy czas. Nagroda dla zwycięzcy konkursu on-line
zostanie wręczona w kwietniu 2019 r. podczas
XIII Powiatowego Konkursu „Młody Przedsiębiorca”.
Niezależnie od udziału w Akademii zapraszamy na kolejny
XIII Powiatowy Konkurs „Młody Przedsiębiorca”, który odbędzie się w
kwietniu 2019 r.
PWSZ Głogów

-3/4-

17.04.2019

4

Rejestracja
Do 10 grudnia 2018 zgłoszenie szkoły do udziału w AMP na adres poczty e-mail:
amp-zse@pwsz.glogow.pl – to konieczne do uzyskania klucza dostępu.
Termin samodzielnej rejestracji zainteresowanych uczniów do 22 grudnia 2018r.
wyłącznie na platformie E-learning PWSZ Głogów www.elearning.pwsz.glogow.pl
Na platformie znajduje się film instruktażowy, jak założyć konto.
Tworząc konto (OBOK nazwiska wpisz swoją szkołę, np. KOWALSKI – G1 lub
KOWALSKI – SERBY

Uwaga: Login i hasło należny zapamiętać, aby móc się logować. Wymagane jest, aby
każdy posiadał adres mailowy.

Ścieżka do V Akademia Młodego Przedsiębiorcy – Szkoły
Ponadgimnazjalne:
www.pwsz.glogow.pl -> menu główne -> E-learning
Kategorie kursów: Konkursy -> Akademie -> V Akademia Młodego Przedsiębiorcy –
Szkoły Ponadgimnazjalne
Zaloguj się/ klucz dostępu (program zapyta tylko raz o ten klucz).

Kwiecień 2019 r. rozdanie nagród podczas gali XIII Powiatowego Konkursu „Młody
Przedsiębiorca”
W sprawie klucza lub w razie innych wątpliwości prosimy o kontakt z:
Tadeuszem Graczykiem – koordynatorem AMP w PWSZ drogą e-mailową na
adres: amp@pwsz.glogow.pl
Anną Olczak – koordynatorem AMP w ZSE drogą e-mailową na adres: ampzse@pwsz.glogow.pl
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