
SOCIAL INNOVATION RELAY to międzynarodowy konkurs dla uczniów szkół
ponadpodstawowych na najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy
odpowiadający na potrzebę społeczną w jednym z sektorów: edukacja, zdrowie,
włączenie społeczne, jakość życia, zrównoważony rozwój. Konkurs organizowany
jest we współpracy z Nationale-Nederlanden. Dzięki uczestnictwu w SIR
uczniowie zyskują doświadczenie i praktyczne umiejętności oraz profesjonalne
doradztwo niezbędne dla rozwoju przyszłej kariery zawodowej dzięki
mentoringowi ze strony pracowników NN. W konkursie może wziąć udział każdy
uczeń szkoły ponadpodstawowej, który zarejestruje się na platformie programu.
Uczestnicy pracują w zespołach od 2-4 osób. 

SOCIAL INNOVATION RELAY
Informator dla nauczyciela

Korzyści dla szkoły Korzyści dla nauczyciela Korzyści dla ucznia

Ciekawa propozycja
edukacyjna dla uczniów

Projekt realizowany w
formule zdalnej

Rozwój kadry

Wzbogacenie warsztatu
dydaktycznego

 

Gotowe, ciekawe materiały
 

Kontakt ze środowiskiem
biznesowym

Kształtowanie
umiejętności niezbędnych

w dorosłym życiu
 

Doświadczenie praktyczne
 

Kontakt ze środowiskiem
biznesowym

 
Atrakcyjne nagrody



Social Innovation Relay jest wspaniałym
programem, który łączy młode umysły 

w poszukiwaniu rozwiązań rzeczywistych
problemów, przed którymi stoi nasze

społeczeństwo. Jestem pod wrażeniem
zaangażowania młodzieży w zmienianie

otaczającego ich świata, ich energii 
i innowacyjnego podejścia! Jestem przekonana,

że doświadczenie SIR zapewniło uczniom
wiedzę biznesową, zdobycie doświadczenia 
w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej. 

Jola Czapla, nauczyciel

Rola i zadania nauczyciela

kontakt z koordynatorem
programu ze strony Fundacji,
rekrutację uczniów w szkole,
motywowanie i wspieranie uczniów
w terminowej realizacji zadań,
obecność i wspieranie
wolontariuszy w trakcie zajęć z
uczniami,
rejestrację na platformie.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za
organizację programu w szkole, w tym:

Harmonogram konkursu

do 18.03
Rejestracja nauczyciela oraz zespołów na platformie
Quiz
Zajęcia z wolontariuszami (online)
Złożenie wstępnych pomysłów na innowacje społeczne

25.03-26.04
Mentoring online (najlepszych 20 zespołów)
Złożenie pomysłów na przedsiębiorstwo społeczne
(Social Business Canvas)

24.05 Finał krajowy

22.06 Global Social Innovation Relay Final

Nowości w tym roku
Nowa platforma programu zintegrowana z bazą fundacji
Nowe materiały do każdego etapu projektu dla uczniów
Nowe materiały oraz scenariusze zajęć dla nauczycieli


