Zajęcia odbywać się będą w soboty (11 spotkań) w okresie:
LISTOPAD 2018 - CZERWIEC 2019

JUŻ W LISTOPADZIE RUSZA I EDYCJA!!
Co to jest przedsiębiorczość?
Co oznacza być innowacyjnym?
Jak założyć swoją firmę?
W jaki sposób kreatywnie rozwiązywać problemy?

Już teraz zgłoś się do udziału w projekcie
STARTSTART-UP ACADEMY !!!
Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas 5,6,7,8 szkół
podstawowych z województwa podlaskiego. Projekt przewiduje udział
uczestników w 3 modułach edukacyjnych, dotyczących współpracy w grupie,
krytycznego myślenia, przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania
i tworzenia własnego pomysłu na biznes. Najbardziej innowacyjny pomysł
na biznes zostanie nagrodzony!!!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!
REJESTRACJA W DNIACH
1 - 12 PAŹDZIERNIKA 2018

Organizatorzy:

Uniwersytet w Białymstoku

Partnerzy projektu

I. MODUŁ EDUKACYJNY „MYŚLĘ, WSPÓŁPRACUJĘ, ROZWIĄZUJĘ”
myślę krytycznie
rozwiązuję problemy
współpracuję w grupie

listopad-grudzień
2018

II . MODUŁ EDUKACYJNY „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
ekonomia
zarządzanie
działanie rynku
listopad 2018 konkurencja
maj 2019
marketing i dystrybucja
przedsiębiorczość innowacyjna
spotkanie z przedsiębiorcami w siedzibie SGH w Warszawie
III. MODUŁ EDUKACYJNY „MÓJ WŁASNY START-UP - OD POMYSŁU DO WDROŻENIA”
podstawy kreatywności i innowacyjności
design thinking - warsztaty z metodyki tworzenia innowacji
mój własny Start-Up - praca z Mentorem

marzec - czerwiec
2019

IV . MODUŁ EDUKACYJNY „O WSPIERANIU TALENTÓW I ZDOLNOŚCI DZIECI”
- ZAJĘCIA TYLKO DLA RODZICÓW!!!
emocjonalne wsparcie procesów poznawczych u dzieci
empatia i tożsamość jako podstawy kompetencji społecznych
u dziecka
procesy grupowe, czyli jak przygotować dziecko do pracy
zespołowej

listopad 2018 styczeń 2019

Szczegółowe informacje na stronie: http://weiz.uwb.edu.pl/start-up-academy

Zajęcia w ramach projektu Start-Up Academy odbywać się będą w budynku Wydziału
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 63

Fundacja Promocji
i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

