
MŁODY 
         HERMES

Wykłady i warsztaty dla młodzieży



,,Młody Hermes'' to projekt edukacyjny, do

którego zapraszamy uczniów ostatnich klas

liceów i techników. Doświadczona kadra

dydaktyczna WSH poprowadzi dla Was ciekawe     

i merytoryczne wykłady, szkolenia i warsztaty.

 

Specjalnie przygotowana tematyka pozwoli na

zdobycie dodatkowej wiedzy, która z pewnością

przyda się uczniom w życiu zawodowym, ale

również osobistym. Prowadzone zajęcia są

idealnym uzupełnieniem szkolnych lekcji. 



,,Jest tylko jeden sposób
nauki. Poprzez działanie''

Paulo Coelho



1.Odkryj swój talent! Czyli jak poznać swoje mocne

strony?

2. Studia z pasją - czym kierować się przy wyborze

kierunków studiów?

3. Jak się uczyć, żeby się nauczyć- przygotowanie 

do matury i innych egzaminów?

4. Człowieku, co Ty wiesz o społeczeństwie-

socjologia w praktyce.

5. Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie- 

aspekty psychologiczne.

6. Recepta na rozwijanie kreatywności 

i przedsiębiorczości uczniów- czy istnieje?

7.Kreatywne rozwiązywanie problemów.

8. Mediacje rówieśnicze.

TEMATYKA
ZAJĘĆ



9. Imperium turystyczne kontratakuje - powrót

turystyki na podium światowych gospodarek.

10. Gwiezdne wojny - podbój kosmosu przyszłością

turystyki?

11. Atak klonów - autentyczność w turystyce.

12. Mroczne widmo - fenomen dark tourism.

13. Ostatni Jedi - praca marzeń w turystyce.

14. Nowe trendy w turystyce – hit czy mit?

15. Rozwój zrównoważony i co dalej?

16.Co znaczy być logistykiem? Przykłady zawodów 

po studiach inżynierskich

17. Zbuduj miasto przyszłości - logistyka miejska.



Zdobycie dodatkowej wiedzy i

doświadczenia

Uczestnictwo w wydarzeniach

specjalnych organizowanych dla szkół

Zapoznanie się z Uczelnią

Podniesienie umiejętności i kompetencji

Realizacje tematów zgodnych 

z zainteresowaniami

Poznanie środowiska biznesowego

UDZIAŁ
W PROJEKCIE
GWARANTUJE



JAK ZGŁOSIĆ
SIĘ DO

PROJEKTU?

Projekt realizowany jest od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r. Aby wziąć udział

w zajęciach, należy zgłosić klasę do wybranego tematu i ustalić indywidualny

termin. Zajęcia mogą zostać zrealizowane na terenie Uczelni, w Państwa szkołach

lub w formie online.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem

mailowym: projektydlaszkol@handlowa.eu

Opiekunowie:

Damian Sosnowski – damian.sosnowski@handlowa.eu

Jakub Socha – jakub.socha@handlowa.eu

Koordynator projektu: 

Magdalena Popielarczyk – magdalena.popielarczyk@handlowa.eu

mailto:projektdlaszkol@handlowa.eu
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