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EU-KAMP »Evropa in podjetnost«
za srednješolce, 2. izvedba
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: dr.
Marcos Sanz Martin-Bustamante, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (Španija) je predaval 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.

Komunikator znanosti 2013
Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) Celje, je 7. 3. 2014 potekalo zanimivo
predavanje dr. Gorazda Planinšiča iz Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani in Ustanove Hiša
eksperimentov. Dogodek so otvorili prodekan MFDPŠ, dr. Valerij Dermol in dr. Majda Naji, sodelavka MFDPŠ
Celje in predsednica Znanstvenega odbora (ZO) dogodka Komunikator znanosti 2013. Predavanje, z naslovom
»Osebna izkaznica svetlobe« je interaktivna predstavitev o spektru vidne svetlobe in o tem kaj vse lahko
izvemo iz spektrov različnih svetil. Dr. Planinšič je obiskovalcem najprej predstavil spekter svetlobe. Nato pa
so navdušeno, z odprtimi očmi in ušesi, ob številnih poskusih odkrivali značilnosti spektrov različnih svetil in
spoznavajo kaj lahko znanstveniki razberejo iz njih. Predavanja se je udeležilo skoraj 100 dijakov, predvsem
dijakov zadnjih letnikov srednjih šol, ki so ob koncu lahko samo rekli: »Kako zabavna je lahko fizika in kako
enostaven način se lahko veliko naučiš. Dr. Planinšič si res zasluži naslov Komunikator znanosti.«

Pričetek izvajanja evropskega modula EU LAJF

MFDPŠ Celje je v konec februarja 2014 pričela izvajati evropski modul v okviru programa Jean Monnet. Ime
modula je EU LAJF (EU Learning, Action, Job, Fun), katerega namen je ozaveščanje študentov o Evropski
Uniji in življenju v skupnosti. Modul je študentom ponujen kot izbirni predmet Živeti v EU na dodiplomskem
študiju in se izvaja 12 tednov. V 12 temah so predstavljene vsebine zgodovine in razvoja Evropske Unije kot
tudi delovanja v kontekstu raziskovalnih, izobraževalnih, regionalnih, monetarnih in razvojnih politik. V okviru
modula bomo obeležili tudi Dan EU 9. 5., predmet pa bomo zaključili z razstavo plakatov na temo EU, ki bo 22.
5. 2014, ko se začnejo volitve v Evropski parlament.

NAPOVEDUJEMO
V APRILU 2014:
Delavnica: ABC O KREATIVNOSTI IN PODJETNIŠTVU, 10. in 11. 4. 2014, Celje in Velenje
Seminar in okrogla miza: SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN EU, 24. 4. 2014, Celje
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