Propozicije osmoga državnog natjecanja srednjih škola
„Poslovni izazov“ je jednodnevno natjecanje u kojem učenici srednjih škola osmišljavaju i
izrađuju video prezentaciju na temu: „Napravi, izmijeni, nauči – unaprijedi lokalnu
zajednicu“
Učenici rade u timovima od najviše 3 učenika uz pomoć mentora – nastavnika te imaju
slobodan pristup informacijama. Učenici za snimanje mogu koristiti mobitele, smartphoneove,
iPadove i druga tablet računala, kao i fotoaparate te sve vrste videokamera.

Natjecanje je jednostavno!
Timovi se prijavljuju na natjecanje na linku za prijavu http://www.udruga-poduzetni.hr/mipoduzetnici-prijava-bc/.

Rok za prijavu je 06.3.2020.
Rok za objavu finalista je 13.3.2020.
Rok za predaju prezentacija (PowerPoint) je 23.3.2020.
Finale natjecanja održati će se 30.3.2020.
Regionalno natjecanje u Hrvatskoj održat će se 26. - 28.4.2020.

Metode i oblici rada
Natjecanje je namijenjeno prvenstveno učenicima viših razreda, ali pozvani su svi drugi
zainteresirani pojedinačno ili u timu od najmanje 2, a najviše 3 člana. U video uratku može
sudjelovati i više osoba, no nagrade se dodjeljuju samo prijavljenim članovima tima.
Natjecatelji će koristiti uspješne suradničke metode:
-

timskog rada
rješavanja problema
praktičnog rada
debata
„e-learninga“ (učenje putem Interneta)
javni nastup
prezentacija radova
upravljanje projektom

PRAVILA I TIJEK NATJECANJA
Organizatori: Učilište Europska poslovna škola Zagreb - EBUS i Udruga Poduzetni
Partneri: Centar izvrsnosti za poduzetništvo PGEŠ Katarine Zrinski, Institut za
obrazovanje za poduzetništvo Zrinski, Zagrebački inovacijski centar - ZICER
Tema: „Napravi, izmijeni, nauči – unaprijedi lokalnu zajednicu“
Tijek natjecanja
1. KORAK: Prijava na natjecanje putem obrasca za prijavu na linku http://www.udrugapoduzetni.hr/mi-poduzetnici-prijava-bc/.
2. KORAK: Istražite komparativne prednosti i druge potencijale svoje lokalne zajednice. Temelju tih
istraživanja i prikupljenih informacija, razmislite i odlučite koju biste tvrtku osnovali. Prezentirajte
nam ukratko rezultate svoga istraživanja promidžbenim videozapisom, animiranim filmom,
YouTubeom ili kratkom video pričom u kojoj članovi tvrtke imaju uloge, online zida u Padlet
programu, Lino ploči, Edpuzzle programu i sl. Izaberite sami način kojim ćete nas upoznati do
kojih ključnih informacija ste došli, možete prikazati izvorne lokacije preko videozapisa i
fotografija, kratke komentare i sl. Uvjerite povjerenstvo da ste izabrali dobar put za osnivanje
svoje tvrtke, da je ideja ostvariva, a tvrtka održiva. Povjerenstvo će pregledati sve pristigle radove
te sastaviti popis izabranih škola, tj. tvrtki koje su se plasirale u daljnji tijek natjecanja. Vrijeme
za predstavljanje prvog zadatka je maksimalno 5 minuta. Radovi se šalju na evaluaciju e-mailaom
(molimo koristite JumboMail) na poslovni.izazov@zrinski.org. Rok za predaju videouratka je
06.3.2020., a finaliste ćemo objaviti 13.3.2020. na web stranici natjecanja.
3. KORAK: U 2. krug natjecanja ulaze najbolji timovi iz cijele Hrvatske koje odabere stručno
povjerenstvo, a koji će svoju ideju imati prilike prezentirati i uživo u Zagrebačkom
inovacijskom centru – ZICER-u, Av. Dubrovnik 15, Zagrebački Velesajam, Paviljon 12,
1.kat, 10000 Zagreb, na finalu natjecanja 30.3.2020. Za finale će biti potrebno osmisliti kratku
digitalnu marketinšku kampanju za svoju tvrtku, izraditi početnu bilancu u kojoj ćete prikazati
svoju imovinu i izvore imovine te izraditi i objasniti kalkulaciju cijene proizvodnje i tržišne cijene
svojih gotovih proizvoda. Sve navedeno potrebno je prikazati kroz PowerPoint prezentaciju koju
će tim predstaviti povjerenstvu te ostalim natjecateljima. Maksimalno vrijeme prezentacije
(u koju se uključuju pitanja i komentari povjerenstva) je 10 minuta.

4. KORAK: U 3. krug natjecanja ulazi 20 najbolje ocijenjenih članova tima koje odabire
povjerenstvo. 20 najboljih učenika sudjeluje na regionalno natjecanje koje će se održavati u
Hrvatskoj. Prva tri tima direktno odlaze na regionalno natjecanje, a preostali broj slobodnih
mjesta popunjavat će se prema prikupljenim bodovima tima.

Glavne nagrade
1.
mjesto - besplatna trogodišnja školarina za pobjednički tim, u ukupnom iznosu od 198.000,00
kn, za redoviti stručni studij Ekonomija poduzetništva Učilišta Europska poslovna škola Zagreb
- EBUS + sponzorske nagrade + sudjelovanje na regionalnom natjecanju „Poslovni izazov
zapadnog Balkana"*.
2.
mjesto – svi članovi tima dobivaju 50% trogodišnje školarine, u ukupnom iznosu od
99.000,00 kn, za studiranje na redovitom stručnom studiju Ekonomija poduzetništva Učilišta
Europska poslovna škola Zagreb - EBUS te sponzorske nagrade + sudjelovanje na
regionalnom natjecanju „Poslovni izazov zapadnog Balkana"*.
3.
mjesto – sponzorske nagrade + sudjelovanje na regionalnom natjecanju „Poslovni
izazov zapadnog Balkana"*.
UKUPNI FOND NAGRADA KOJE OSIGURAVA Učilište Europska poslovna škola
Zagreb - EBUS JE 297.000,00 KN.
4.

IZRAVAN PLASMAN U 3. KRUG NATJECANJA

Svi prisutni u dvorani se logiraju na link (link će biti dostupan na platnu u dvorani) preko
pametnih mobitela i glasa za tim koji je po njima najbolje odradio zadatak, a potom
povjerenstvo pregledava rezultate ankete i proglašava tvrtku koja je dobila najviše glasova.
Ista tvrtka će se izravno plasirati u sljedeći krug natjecanja.
*Najboljih 20 učenika sa natjecanja kao nagradu dobivaju i priliku za
sudjelovanje na finalu regionalnog natjecanja “ Poslovni izazov zapadnog
Balkana”, koje će se održati 26. - 28.4.2020. godine u Hrvatskoj!

5. IZRAVAN PLASMAN U 3. KRUG NATJECANJA + SPONZORSKE NAGRADE

Svi prisutni natjecatelji sudjeluju u Kvizu znanja „Financijska pismenost“ na online
„Kahoot“ platformi. Svi koji žele sudjelovati u kvizu znanja pripremiti se mogu koristeći digitalni
udžbenik „Moj novac, moja budućnost“ koji besplatno mogu preuzeti na stranicama „Štedopisa“.
Također, natjecatelji koji žele sudjelovati u kvizu znanja mogu se koristiti udžbenicima iz
Bankarstva i osiguranja za treći i četvrti razred ekonomske škole te sa svom drugom literaturom
koja je povezana s financijskim obrazovanjem. Učenici koji osvoje prva tri mjesta direktno će se
plasirati na 3. krug natjecanja koji će se održati u Hrvatskoj te će osvojiti vrijedne sponzorske
nagrade.

ORGANIZACIJSKI ODBOR NATJECANJA
•

Dino Hasanbegović (predsjednik)

•

Kristijan Marenščak

PROGRAMSKI ODBOR NATJECANJA
•

Ivica Katavić (predsjednik)

•

Dino Hasanbegović

•

Marina Tafra

•

Vitomir Tafra

•

Antonija Zeba

•

Lucijano Jakšić

•

Filip Grgac

•

Kristina Frančić

INFO
Za sve dodatne informacije i nejasnoće možete se obratiti gospodinu Dinu Hasanbegoviću
putem maila dino.hasanbegovic@zrinski.org ili putem telefona na broj (01) 3010 623.

