Izjava za javnost
(za takojšnjo objavo)

10. 3. 2014
MFDPŠ za srednješolce organizirala EU KAMP S PODROČJA PODJETNIŠTVA
Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) Celje je od petka, 7. 3. 2014 do
nedelje, 9. 3. 2014, potekala delavnica EU-KAMP »Evropa in podjetnost« za srednješolce,
Dogodek so otvorili dekan MFDPŠ, dr. Srečko Natek, podžupanja MO Celje, mag. Darja Turk in
vodja projekta EU+PIK@, dr. Valerij Dermol.
EU-Kamp se je nadaljeval s predavanjem o socialnem podjetništvu, kreativnosti in ustvarjanju
poslovne ideje v Evropski uniji, ki ga je izvedel dr. Valerij Dermol, MFDPŠ Celje. Poseben gost
dogodka je bil evropski poslanec Ivo Vajgl, ki je udeležencem EU-Kampa spregovoril o institucijah
Evropske unije, državljanstvu in multikulturalizmu.
Konec tedna so dijaki preživeli v domu CŠOD Štrk na Ptuju s priznanimi strokovnjaki: z dr. Marcos
Sanz Martin-Bustamante, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (Španija) so razglabljali o
vprašanjih evropske integracije in ekonomije, dr. Oguz Basol, Kirklareli University (Turčija) je dijake
navdušil s predavanjem o zelenih delavnih mestih, zelenem podjetništvu in kreativnem poslovanju. V
večerni diskusiji, ki jo je vodil mag. Rado Pezdir (MFDPŠ Celje) se je dijakom, kot poseben gost
dogodka, pridružil evropski poslanec dr. Milan Zver. V sproščeni debati so 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 dogodek v sklopu
enoletnega projekta 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.
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