POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Szczecinie

Sprawozdanie merytoryczne
XXI Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej
Opis przebiegu Projektu XXI MOWSE
Etap I
W celu realizacji projektu niezbędne było przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjnych, tj.:





ulotki promocyjnej
regulaminu
zaproszenia do udziału w Olimpiadzie
formularza zgłoszeniowego

Informacja nt. organizowanej Olimpiady, uzyskanych patronatach honorowych oraz materiałów
ćwiczeniowych została przekazana do szkół drogą mailową (adresy mailowe pozyskano ze strony
internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie) kilkakrotnie.
Wskazane powyżej materiały zostały dodatkowo umieszczone na stronie Organizatora: www.pte.szczecin.pl
w zakładce: Olimpiady oraz na stronie portalu edukacyjnego Miasta Szczecin (www.pe.szczecin.pl) i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Ponadto – w celu prawidłowej realizacji I etapu powołano Kapitułę Olimpiady oraz Zespół Naukowy. Skład
osobowy ww. komórek prezentuje poniższa tabela. Każdy z członków otrzymał imienne zaproszenie
do pełnienia określonych funkcji w ramach Kapituły oraz Zespołu Naukowego.
Skład osobowy
Kapituła Olimpiady

Zespół Naukowy

dr hab. Wolska Grażyna, prof. US - przewodnicząca Kapituły
Olimpiady, Kierownik Katedry Ekonomii na Wydziale
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Agnieszka Bretyn (Koordynator XXI MOWSE,
Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomiki
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego) – umowa zlecenie

dr hab. Barbara Kryk, prof. US - Dyrektor Instytutu
Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego

mgr Marcin Janowski - Katedra Ekonomii, Wydział
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk - Prezes Zarządu Oddziału
PTE w Szczecinie
Prokopowicz Grażyna - Narodowy Bank Polski Oddział
Okręgowy w Szczecinie

mgr Karolina Michalska-Harasimiuk
(Asystent Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie)

dr hab. Beata Świecka, prof. US - Kierownik Katedry
Bankowości i Finansów Porównawczych, Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego; prowadząca
warsztaty dla uczniów i opiekunów w dniu finału Olimpiady

dr Aneta Wolna-Samulak – Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Zioło Magdalena, prof. US - Kierownik Katedry
Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

mgr Adrianna Wolska - doktorantka na kierunku
ekonomia, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
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Wśród instytucji, wobec których zostały wystosowane pisma z prośbą o objęcie patronatem
honorowym i które pozytywnie ustosunkowały się do prośby Organizatora Olimpiady znalazły się:
1. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosław Rzepa
2. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Edward Włodarczyk
3. Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Juliusz
Engelhardt
4. Kuratorium Oświaty w Szczecinie
5. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – prof. dr hab. Elżbieta MączyńskaZiemacka
Termin zgłoszenia do I etapu Olimpiady, przewidziany ostatecznie na dzień 29 września 2017 roku, został
przedłużony do dnia 6 października 2017 roku z uwagi na liczne prośby ze strony nauczycieli
prowadzących przedmioty ekonomiczne (lub zbliżone) w szkołach.
Do I etapu XXI Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów woj.
zachodniopomorskiego
zgłoszonych
zostało
łącznie
253
uczniów
z
15
placówek
(identyczna liczba szkół jak w przypadku XX edycji Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej,
która odbyła się w 2016 roku). Ze względu na wejście w życie z dniem 1 września 2017 roku Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe dotyczącej wygaszania gimnazjów, do udziału w konkursie zgłoszeni
zostali uczniowie II i III klas gimnazjów wchodzących obecnie w struktury szkół podstawowych.
Ostatecznie w eliminacjach szkolnych wzięło udział 205 uczniów (o 55 osób więcej niż w 2016 roku).
Miejscowość

Lp.

Stargard
Kamień
Pomorski
Goleniów

Liczba biorących
udział
18

17

16

6
10
15
30
33
28
10
11

6
8
14
30
25
23
10
9

3
4
5
6
7
1
2
1
1

Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich

4

4

1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich
Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza
Zachodniego
Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im.
Lotników Polskich
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

15

10

16

13

13

8

24
253

11
205

2

Darłowo

Liczba
zgłoszonych
21

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Fryderyka Chopina
Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w ZSO nr 1
Szkoła Podstawowa nr 39 im. A. Fiedlera
Szkoła Podstawowa nr 74 im. S. Grońskiego
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
Gimnazjum nr 9
Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza
Szkoła Podstawowa w Kopnicy (Darłowo)
Szkoła Podstawowa nr 9

1

Szczecin

Nazwa Placówki

Trzebiatów

1

Mosty

1

Kołobrzeg
Suma

1
15
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W dniu 2 października 2017 roku (zgodnie terminem podanym na materiałach informacyjnych) przesłano
na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe nauczycieli sugestie dotyczące materiałów
ćwiczeniowych.
Dnia 10 października 2017 roku, pocztą tradycyjną, zostały rozesłane do szkół zestawy testowe
przygotowane przez Zespół Naukowy wraz z protokołami oraz instrukcją przeprowadzenia zawodów I etapu
XXI MOWSE. Dokumenty przesłano w zapieczętowanej kopercie oznaczonej odpowiednią etykietą, na
której umieszczona została liczba przesłanych testów (odpowiadająca zgłoszonych zawodników wraz
z egzemplarzami zapasowymi).
Test składał się z 22 pytań zamkniętych oraz otwartych o zróżnicowanym stopniu trudności. Maksymalnie
z testu uczeń mógł uzyskać 40 punktów .
Każda z biorących udział w Olimpiadzie szkół przesłała sprowadzone przez Koordynatorów etapu szkolnego
testy wraz z protokołem we właściwym terminie (do 20 października). Dnia 24 października miało miejsce
spotkanie Zespołu Naukowego, który poddał weryfikacji wszystkie testy. Kwalifikacja do II etapu XXI
MOWSE przedstawiała się następująco:
Lp.

Szkoła

Imię i nazwisko ucznia
Piłat Agata
Sołtysińska Marlena
Barszczak Michał
Mroczkowska Agata
Wleklińska Karina
Drumlak Mateusz
Narkiewicz Jakub
Prochacki Patryk
Przybylski Filip
Redlewski Marek
Szafraniec Szymon
Wilczyński Adam
Zadworny Jan
Zaleski Stanisław
Zawitaj Michał
Brzezina Weronika
Surdel Jakub
Patoła Maksymilian
Awerianów Karolina
Puchalska Kornelia
Smoliński Adam
Malak Łucja
Rogowiec Radosław
Sądowski Piotr
Włodarczyk Hubert

1.

Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w
Darłowie

2.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Stargardzie

3.

Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO nr
1 w Szczecinie

4.

Szkoła Podstawowa w Kopnicy (Darłowo)

5.

Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie

6.

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie

7.

Gimnazjum nr 9 w Szczecinie

8.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy
w Kołobrzegu

Czekalski Jakub

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie

Małecki Krystian
Mikiciuk Mateusz
Kopańska Justyna
Skubiszak Julia
Wagner Klaudia

9.

Liczba punktów po
weryfikacji
31,5
30
31
31
26,1
26
26,5
27
27,5
27,5
30,5
32,5
34,5
25,5
26,1
24
31
27,5
27,5
27
35,5
26,5
24,5
24
33,5
27
26
24,5
29
24,5
24,5
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10.

Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu
Pomorskim

11.

Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie

12.

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Fryderyka Chopina
w Szczecinie

13.

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Arkadego Fiedlera
w Szczecinie

14.
15.

Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników
Polskich w Mostach
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich
w Goleniowie

Karpiński Filip
Sobol Miłosz
Zborowski Piotr
Gut Kacper
Kupś Mateusz
Maślak Aleksandra
Berezowska Anna
Bzdręga Emilia
Jaworska Julia
Kujath Urszula
Tokarska Julia
Zajączkowska Martyna

32
24,5
26,5
25
25,5
28,5
28
34,5
25,5
24
27
31,1

brak osób zakwalifikownych

--------------

brak osób zakwalifikownych

--------------

Kryterium kwalifikacyjnym, przyjętym przez Zespół Naukowy XXI MOWSE było uzyskanie co najmniej
24 punktów z zestawu testowego. Łączna liczba osób zakwalifikowanych do finału wyniosła 43. Każdy
z Koordynatorów etapu szkolnego został poinformowanym drogą mailową o kwalifikacji poszczególnych
zawodników do II etapu Olimpiady. Dodatkowo, Koordynatorzy szkół spoza Szczecina otrzymali informacje
dotyczące dojazdu do siedziby Organizatora Olimpiady na finał konkursu.
Ponadto, w celu urozmaicenia II etapu Olimpiady, wystosowano pisma do następujących podmiotów
z prośbą o wsparcie w postaci bezpłatnych gadżetów/podarunków.
1. Piekarnia i Cukiernia Asprod;
2. Zarząd Krajowy PTE.
W związku z powyższym udało się pozyskać 100 sztuk pączków od firmy Asprod oraz publikacje
o tematyce ekonomicznej od Zarządu Krajowego PTE, które przeznaczono na nagrody dla uczestników oraz
ich opiekunów.

Etap II
Ze względu na pokrywanie się przedmiotowych konkursów kuratoryjnych w zgłoszonych szkołach finał
XXI Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów woj.
zachodniopomorskiego, po konsultacjach z koordynatorami I etapu (nauczyciele poszczególnych szkół) oraz
po uzyskaniu oficjalnej zgody ze strony NBP, został przełożony z dnia 29 listopada na 4 grudnia 2017 r.
O ww. zmianie terminu wszyscy koordynatorzy I etapu zostali poinformowani listem poleconym oraz drogą
elektroniczną.
W dniu 4 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 rozpoczął się II etap XXI Małej Olimpiady Wiedzy SpołecznoEkonomicznej dla uczniów gimnazjów woj. zachodniopomorskiego. Finał Olimpiady przebiegał zgodnie
z harmonogramem.
Spośród 43 uczestników zakwalifikowanych do II etapu, na finał, przybyło 39 uczestników
(4 uczestników było nieobecnych, usprawiedliwionych) oraz 11 z 13 szkół gimnazjalnych województwa
zachodniopomorskiego, którzy otrzymali imienne zaproszenia na finał imprezy.
Podczas akredytacji każdy z uczestników losował numer zawodnika, przy pomocy którego odnajdował na
sali swoje miejsce. Ww. numer posłużył zakodowaniu danych uczestników w celu obiektywnej
4
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i anonimowej oceny prac finałowych. Przy każdym stanowisku (miejscu) zostały przygotowane następujące
materiały dla zawodników: ankieta kodująca, papier kancelaryjny z pieczątką Organizatora, ankieta
ewaluacyjna oraz długopis i woda.
Ponadto, podczas trwania finału, została wyświetlona prezentacja zwierająca
nt. przebiegu imprezy, patronatów honorowych oraz podmiotów wspierających Olimpiadę.

informacje

Test rozpoczął się o godzinie 10:15 i trwał do godziny 11:45. Zawodnicy zostali poinformowani przez
Koordynatora Olimpiady o zasadach obowiązujących podczas trwania testu. Aby zwiększyć poziom
anonimowości i obiektywności w pisaniu uczniowie zostali usadzeni zgodnie z numerkami wylosowanymi
przy akredytacji. Nad prawidłowym przebiegiem finału czuwały: Koordynator Olimpiady – dr Agnieszka
Bretyn oraz jeden z członków Zespołu Naukowego Olimpiady – dr Aneta Wolna-Samulak.
W trakcie wypełniania zadań przez finalistów, dla nauczycieli przewidziano czas wolny.
Po zakończeniu testu odbył się słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników Olimpiady oraz warsztaty nt.:
„Planowanie budżetu osobistego w praktyce”, które poprowadziła członkini Kapituły Olimpiady – dr hab.
Beata Świecka, prof. US.
W tym samym czasie miała miejsca ocena merytoryczna prac konkursowych przez Zespół Naukowy,
a następnie posiedzenie Kapituły Olimpiady celem wyłonienia laureatów (w przypadku podobnej liczby
punktów decydowały odpowiedzi na pytania otwarte).
Po zakończeniu warsztatów została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród nauczycieli dotycząca
organizacji wydarzenia.
Osoby, które zajęły miejsca I-X (lista laureatów – załącznik do niniejszego sprawozdania) otrzymały
dyplomy. Pomiędzy zwycięzców rozdysponowano następujące nagrody:
I miejsce – drukarka laserowa (urządzenie wielofunkcyjne)
II miejsce – laptop
III miejsce – aparat fotograficzny + książka o tematyce ekonomicznej + czekolada
IV miejsce – karta podarunkowa w wysokości 200 zł do sklepu Media Markt + książka
o tematyce ekonomicznej + czekolada + długopis + smycz partnera Olimpiady
e) V miejsce – karta podarunkowa w wysokości 200 zł do sklepu Media Markt + książka
o tematyce ekonomicznej + czekolada + długopis + smycz partnera Olimpiady
f) VI miejsce – X miejsce: publikacja o tematyce ekonomicznej + czekolada + długopis + smycz partnera
Olimpiady.
a)
b)
c)
d)

Z uwagi na wyróżniający się poziom merytoryczny jednej z prac finałowych Kapituła olimpiady postanowiła
dodatkowo przyznać nagrodę specjalną w postaci publikacji o tematyce ekonomicznej.
Opiekunowie laureatów pierwszych trzech
do sklepu Media Markt w wysokości 250 zł.

miejsc

otrzymali

natomiast

kartę

podarunkową

Co więcej, Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie – w ramach podziękowania
za przygotowanie uczniów do Olimpiady – przekazał opiekunom imienne, pisemne podziękowania wraz
z publikacjami. Na ręce nauczycieli zostały także złożone dyplomy dla szkół za udział w Olimpiadzie.
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Organizator przewidział także zaświadczenia dla pozostałych uczniów biorących udział w II etapie
Olimpiady.
Uwieńczeniem II etapu Olimpiady było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Wycieczka edukacyjna – nagroda dla najlepszej szkoły
W dniach 7-8 grudnia 2017 roku 14 uczniów Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie (3 uczniów nie uczestniczyło w wycieczce z powodu choroby)
wraz z 3 opiekunami uczestniczyła w dwudniowej wycieczce edukacyjnej do Warszawy, do Centrum
Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie. Wycieczka stanowiła formę nagrody dla uczniów
szkoły, którzy łącznie, średnio uzyskali największą liczbę punktów podczas I etapu Olimpiady. Celem
wycieczki zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami oraz skomplikowanymi procesami
ekonomicznymi – tj. czym jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga nam w codziennym
życiu.
Wycieczka przebiegała zgodnie z harmonogramem (załącznik do niniejszego sprawozdania). Uczestnicy
wycieczki wrócili do domu zmęczeni, lecz zadowoleni i bogatsi o kolejną porcję wiedzy z zakresu ekonomii.
Plany dotyczące ewentualnej kontynuacji Projektu XXI MOWSE
Obecny projekt jest już XXI edycją Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej i cieszy się coraz
większym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników Olimpiady, jak i środowiska nauczycieli
(o czym świadczy znacznie większa liczba zgłoszonych uczniów do I etapu Olimpiady). Wskazuje to
na potrzebę kontynuacji projektu w przyszłych latach. Możliwość uzyskania atrakcyjnych nagród dla
laureatów Olimpiady, jak również składane podziękowania nauczycielom w formie listu gratulacyjnego
i nagrody książkowej – oraz nagrody dla nauczycieli laureatów – niewątpliwie podnoszą atrakcyjność
naszego projektu i motywują nauczycieli do dodatkowej pracy z uczniami. Z uwagi na przeprowadzoną
w trakcie realizacji projektu reformę edukacji, w wyniku której wygaszane są szkoły gimnazjalne,
skierowano projekt dla uczniów ostatnich klas funkcjonujących gimnazjów (również klas gimnazjalnych
funkcjonujących już w strukturach szkół podstawowych). W przyszłości będą to natomiast ostatnie – 3 klasy
gimnazjum oraz ostatnie klasy (7 i 8) szkół podstawowych. Na koniec warto podkreślić, że zespół powołany
w ramach PTE Oddział w Szczecinie do realizacji projektu (Olimpiady) podjął współpracę merytoryczną
w zakresie realizacji innego projektu - IV edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej „Prawne
i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”, którego Organizatorem jest
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i który również był realizowany z NBP
w ramach programu edukacji ekonomicznej (Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęło PTE Oddział
w Szczecinie). Z całą pewnością wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pozwoli na ulepszenie obu projektów
w kolejnych edycjach.
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