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Przedsiębiorczość
Słusznie kojarzy nam się z pieniędzmi  
i faktycznie trzeba umieć nimi sprawnie 
dysponować. ale przedsiębiorczość   
to też określona postawa życiowa,  
która sprawia, że jesteśmy otwarci 
i ciekawi świata, poszukujemy 
niestandardowych rozwiązań, nie 
unikamy wyzwań i nie boimy się 
zaryzykować, by dojść  
do postawionego sobie celu. 

Jednak bez rozwoju osobistego żaden  
Przedsiębiorca nie zajdzie daleko! 

MISJA AKADEMII
Wyposażyć uczestników  
w podstawowe umiejętności, 
dzięki którym będą mogli:

świadomie wybierać zawód  
wykorzyStuJąc SwoJe  
naturalne zdolności

PodeJmować ryzykowne decyzJe bez 
Strachu i brać za nie odPowiedzialność

nauczyć Się Pracy w zeSPole  
i rozwiązywać Problemy

PozySkiwać Pieniądze na właSny bizneS

świetnie liczyć,  
Planować, oSzczędzać

MODUŁ „GROWN UP”
Grupa docelowa: uczniowie szkół  
średnich i zawodowych, studenci
Metodyka: zajęcia podzielone na część  
teoretyczną i praktyczną 

zajęcia z coachami - praktykami mają  
poprawić kompetencje zawodowe 
uczestników projektu takie jak: innowacyjność, 
twórczość i kreatywność.  dzięki nim będą 
otwarci na zmiany i chętni do doskonalenia 
się. to, obok umiejętności rozwiązywania 
problemów i krytycznego myślenia, najlepszy 
oręż w walce o sukces na rynku pracy.

� W PRACY SPĘDZISZ PÓŁ ŻYCIA.  
ZAWÓD WYBIERAJ ŚWIADOMIE.

� JAK WYSTĘPOWAĆ PUBLICZNIE?  
JAK SIĘ DO TEGO PRZYGOTOWYWAĆ?

� SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA WŁASNY BIZNES?

� ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. UMIEJĘTNOŚĆ  
PRACY W ZESPOLE. 

� ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

� KONKURS „POMYSŁ NA BIZNES”

MODUŁ „YOUNG”
Grupa docelowa: uczniowie szkoły  
podstawowej 
Metodyka: zajęcia podzielone na krótką część 
teoretyczną i dłuższą - praktyczną 

Sedno zajęć stanowić będą gry fabularne, 
podczas których dzieci wcielać się będą  
w przedstawicieli zawodów, uczyć się  
zarabiania, oszczędzania i gospodarowania  
pieniędzmi. 

� ZARABIANIE I OSZCZĘDZANIE PIENIĘDZY. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNĄ  
SYTUACJĘ FINANSOWĄ

� GOSPODAROWANIE PIENIĘDZMI

� WŁASNY BIZNES. SZUKANIE  
I STWARZANIE OKAZJI DO ZARABIANIA

� KONKURS „POMYSŁ NA BIZNES”Tem
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