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EU+PIK@: EU-Kamp »Evropa in podjetnost« za srednješolce, 1. Izvedba,
8. - 10. november 2013
Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) Celje je od petka, 8. 11. 2013 do
nedelje, 10. 11. 2013, potekala delavnica EU-KAMP »Evropa in podjetnost« za srednješolce.
Dogodek so otvorili dekan MFDPŠ, dr. Srečko Natek, in vodji projekta EU+PIK@, dr. Nada Trunk
Širca in dr. Valerij Dermol.
EU-Kamp se je nadaljeval s predavanjem o mladih in podjetništvu v Evropski uniji na primeru Danske,
ki ga je izvedla dr. Toyoko Sato, Copenhagen Business School (Danska) in s predavanjem o
socialnem podjetništvu, kreativnosti in ustvarjanju poslovne ideje v Evropski uniji, ki ga je izvedel dr.
Valerij Dermol, MFDPŠ Celje.
Konec tedna so dijaki preživeli v domu CŠOD Štrk na Ptuju, kjer so sodelovali v delavnicah v izvedbi
priznanih strokovnjakov. Mag. Bojana Tancer (deBono.si) je dijakom predstavila kreativne tehnike
razmišljanja. Dr. Antonio Jose Monteiro de Oliveira, University Portucalense (Portugalska) je dijake
navdušil s primeri o ustvarjanju in izvajanju poslovnega načrta in o možnostih ustanovitve podjetij v
Evropski uniji. V večerni diskusiji, ki jo je vodil mag. Rado Pezdir (MFDPŠ Celje) pa so dijaki
razpravljali o izzivih v Evropski uniji. Zadnji dan dogodka je mag. Rado Pezdir dijakom predstavil
ekonomski vidik Evropske unije.
Tridnevni brezplačni EU-Kamp »Evropa in podjetnost« za srednješolce, je bil prvi dogodek v sklopu
enoletnega projekta Projekt EU+PIK@ (EU + Podjetnost, Iniciativnost, Kreativnost), ki ga v letu
2013/2014 izvaja MFDPŠ in je sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru programov Jean
Monnet, ki spodbuja izobraževanje in vseživljenjsko učenje o tematikah evropskih integracij na šolah,
izobraževanje učiteljev ter ozaveščanje javnosti o vsebinah, povezanih z Evropsko unijo. V okviru
EU+Pik@ bo v letu 2013/14 bo za različne ciljne skupine brezplačno potekalo več različnih aktivnosti.
Več informacij na www.eupika.mfdps.si.

Kontakt:
Gaja Gologranc
Asistentka projekta EU+PIK@
gaja.gologranc@mfdps.si

www.eupika.mfdps.si
eupika@mfdps.si

