Si podjeten/na? Te navdihujejo zgodbe uspešnih podjetnikov? Si želiš postati podjetnik/ica ali pa le spoznati
teoretične osnove in osvojiti veščine podjetništva, mehkih veščin in komuniciranja? Te zanima, kako odpreti
podjetje, ga voditi in po enem letu tudi zapreti? Rad/a delaš v skupini, si iznajdljiv/a in inovativen/a? Imaš idejo,
a ne veš, kako bi jo uresničil/a? Se sprašuješ, kako in kje začeti, kakšen je dober finančni načrt ter kako
predstaviti idejo in izdelek približati kupcem?
Če si na katero izmed zgornjih vprašanj odgovoril/a pritrdilno, potem je Inovacijski kamp prava izbira zate.

KAKO BO KAMP POTEKAL?
Podjetje Domel, d. o. o. bo prvi dan kampa zastavilo podjetniški izziv. Dijaki boste imeli 2 dni časa, da poiščete
rešitev izziva in postavite finančni načrt za izvedbo te rešitve, zadnji dan pa boste rešitev predstavili žiriji in
publiki. Vaši predstavitvi bo sledil ogled poslovnih prostorov Domela, d. o. o., razglasitev rezultatov in podelitev
nagrad najboljšim.
Dijaki boste delali v skupinah (3–5 dijakov), v skupnem delu pa poslušali teoretsko-praktična predavanja
strokovnjakov s področja podjetništva in prezentacije, ki vam bodo v pomoč pri reševanju izziva.
KAJ MORAŠ VEDETI?






KDAJ IN KJE: 12,. 13. in 14. december 2018, Zavod sv. Stanislava (Škofijska klasična gimnazija),
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: max. 30,
NAČIN IZVAJANJA: samostojno delo po skupinah (3–5 dijakov), predavanja, obisk podjetja,
SEZNAM PRIPOMOČKOV, POTREBNIH ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI: osebni računalniki in/ali tablice (1 ali
2 na skupino).

KAJ PA, ČE BO PRIJAV VEČ, KOT JE PROSTIH MEST?
V primeru, da se bo na kamp prijavilo več dijakov, kot je razpoložljivih mest, bodo naš kriterij pri izbiri tvoji
odgovori na vprašanja:





Kaj pričakujem od inovacijskega kampa?
Kako vidim/si razlagam podjetnost?
Kje v podjetju Domel vidim izziv zase?

Prijavi na kamp torej ne pozabi priložiti tudi odgovorov na zgornja tri vprašanja.
VEČ INFORMACIJ
Podrobnejši program najdeš spodaj, za več informacij pa lahko pišeš tudi koordinatorju projekta na
tadej.rifel@stanislav.si ali pokličeš tel. številko 01/58-22-164.

PROGRAM INOVACIJSKEGA KAMPA
12. – 14. 12. 2018
Sreda, 12. december 2018
8.30

pozdrav in predstavitev programa inovacijskega kampa

8.45

predavanje »Pomembnost podjetništva« (predstavnik JA-YE)

9.30

predstavitev podjetja Domel, d.o.o. in zastavitev izziva

10.15

razdelitev v skupine

10.30

malica

11.00

natančnejša navodila za delo po skupinah

11.30

delo po skupinah (dijaki imajo možnost postaviti sponzorju vprašanja o morebitnih nejasnostih)

14.30

kosilo

Četrtek, 13. december 2018
8.30

predavanje »Od podjetniške ideje do izvedbe«

9.00

delo po skupinah

10.30

malica

11.00

predavanje »Promocija«

11.30

delo po skupinah

13.00

predavanje »Finančni načrt«

13.30

delo po skupinah

14.30

kosilo

15.00

možnost skupnega popoldanskega dela

22.00

rok za oddajo predstavitve in načrta projekta

Petek, 14. december 2018
8.30

zbor in priprava na predstavitve

9.30

predstavitve dijakov pred žirijo in publiko

11.00

malica

11.30

odhod z avtobusom v Železnike (Domel, d.o.o.)

12.30

razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim

13.00

družabni zaključek kampa z možnostjo ogleda poslovnih prostorov Domela, d. o. o.

