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Celem strategicznym Projektu „M³odzi-Kreatywni” jest
rozwijanie kreatywnoœci i przedsiêbiorczoœci wœród
uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

grudzieñ 2013
Konferencja Inauguruj¹ca Projekt „M³odzi-Kreatywni”

Cele szczegó³owe:

.
.
.
.

zachêcanie uczniów do zainteresowania
przedsiêbiorczoœci¹,
ukazanie korzyœci z zak³adania w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej,
budowanie œwiadomoœci oraz kreowanie
postaw proprzedsiêbiorczych,
zwiêkszanie zainteresowania przedsiêbiorców
wspó³prac¹ z placówkami oœwiatowymi.

grudzieñ - kwiecieñ 2014
Spotkania filmowe pn. "Realizuj¹c marzenia tworzê
lepsz¹ przysz³oœæ".
W Oœrodku Kultury Filmowej w Czêstochowie uczestnicy
obejrz¹ filmy dot. m.in. przedsiêbiorczoœci, pokonywania
w³asnych ograniczeñ poprzez realizacjê marzeñ
i rozwijania swojej kreatywnoœci oraz wys³uchaj¹ prelekcji.
styczeñ - kwiecieñ 2014
Debaty uczniów z przedsiêbiorcami w szko³ach bior¹cych
udzia³ w Projekcie „M³odzi-Kreatywni” pod has³em
„Budzimy przedsiêbiorczoœæ w m³odych ludziach”
styczeñ 2013
Warsztaty przedsiêbiorczoœci dla uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zachêcaj¹ce
do zak³adania w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej
styczeñ - marzec 2014
Mo¿liwoœæ udzia³u w nastêpuj¹cych konkursach:
„Moja przedsiêbiorczoœæ kluczem do sukcesu”
Konkurs skierowany jest do uczniów czêstochowskich
szkó³ ponadgimnazjalnych. W ramach konkursu
uczestnicy przygotowuj¹ pracê konkursow¹ w formie
biznesplanu. Celem konkursu jest upowszechnienie
wiedzy na temat przedsiêbiorczoœci.
„M³odzi w dzia³aniu”
Celem konkursu jest zachêcanie uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do planowania
przysz³oœci, poprzez pobudzenie przedsiêbiorczoœci,
motywowanie do realizacji kreatywnych projektów,
uœwiadomienie uczniom, ¿e dziêki uruchomieniu w³asnej
inicjatywy maj¹ mo¿liwoœæ odniesienia sukcesu
zawodowego.
Konkurs w II kategoriach:
- na najlepsz¹ pracê literack¹ (dedykowany dla uczniów
szkó³ gimnazjalnych)

- na najlepszy amatorski film promocyjny - opisuj¹cy
przedsiêbiorczoœæ w naszym mieœcie (dedykowany
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych)
styczeñ - kwiecieñ 2014
Spotkania z rodzicami uczniów szkó³ gimnazjalnych
pod hasem „TAK, dla szkolnictwa zawodowego!”
Spotkania bêd¹ mia³y na celu promowanie
przedsiêbiorczoœci oraz uœwiadomienie mo¿liwoœci
wyboru przez m³odzie¿ szko³y zawodowej.
maj 2014
Gala „M³odzi-Kreatywni”
Uroczyste podsumowanie Projektu „M³odzi-Kreatywni”.
Zaproszeni zostan¹ przedstawiciele w³adz lokalnych,
przedsiêbiorcy, przedstawiciele szkó³ uczestnicz¹cych
w projekcie, jak równie¿ laureaci konkursów, którym
wrêczone zostan¹ nagrody i wyró¿nienia.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce dzia³añ realizowanych
w ramach Projektu „M³odzi-Kreatywni” dostêpne s¹
na stronie internetowej www.czestochowa.pl

