
MŁODY 
HERMES Wykłady i warsztaty dla młodzieży



,,Młody Hermes'' to projekt edukacyjny, 
do którego zapraszamy uczniów ostatnich
klas liceów i techników, ale nie tylko! 
Doświadczona kadra dydaktyczna WAB
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. Mam Moc(ne) Strony - warsztat odkrywania swoich kompetencji.

2. Nowoczesny marketing. Czy to tylko marketing 4.0?

3. Wykorzystanie Social Media w nowoczesnym marketingu.

4. Montaż ma znaczenie - jak media mieszają nam w głowach.

5. O sztuce kadrowania - czego na Facebooku nie robić ze

zdjęciami?

6. Jak się uczyć, żeby się nauczyć? - przygotowanie do matury i

innych egzaminów.

7. Człowieku, co Ty wiesz o społeczeństwie - socjologia w praktyce.

8. Logistyka przyszłości czyli … BB-8, C-3PO i R2-D2 robią porządek

na magazynie.

9. Dokąd zawiezie nasze przesyłki transport przyszłości. 

10. Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie- aspekty

psychologiczne.

TEMATY
ZAJĘĆ



11. Recepta na rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości

uczniów - czy istnieje?

12. Kreatywne rozwiązywanie problemów

13. Czy turystyka znowu będzie w modzie? - sytuacja po pandemii

14. Autentyczność w turystyce - hit czy kit

15. Fenomen dark tourism

16. Turystyka - praca marzeń

17. Środki transportu jako atrakcja turystyczna

18. Rozwój e-biznesu i jego znaczenie

19. Znaczenie rozwoju systemów ERP

20. Kiedy wszyscy będą o Tobie mówić, czyli niekonwencjonalne

formy reklamy



Zdobycie dodatkowej wiedzy i doświadczenia

Uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych
organizowanych dla szkół przez WAB

Zapoznanie się z Uczelnią

Podniesienie umiejętności i kompetencji

Realizacje tematów zgodnych z zainteresowaniami uczniów

Poznanie środowiska biznesowego

UDZIAŁ
W PROJEKCIE
GWARANTUJE



Gdzie przeprowadzamy zajęcia?

W szkole

Online Na Uczelni

Projekt zakłada realizację zajęć na terenie Państwa szkoły, online,
lub na naszej Uczelni. Wszystko zależy od terminu, dostępności
wykładowców oraz wyzwań logistycznych. Dokładamy jednak

wszelkich starań, by móc przyjechać do Państwa placówki,
jednocześnie zapraszając do zorganizowania wyjazdu do

Wrocławia i odwiedzenia siedziby Wrocławskiej Akademii Biznesu.



JAK ZGŁOSIĆ
SIĘ DO

PROJEKTU?

Projekt realizowany jest od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r. 

Aby wziąć udział w zajęciach, należy zgłosić klasę do wybranego tematu      

i ustalić indywidualny termin. Prosimy zaznaczyć, czy zajęcia mają zostać

zrealizowane na terenie Uczelni, w Państwa szkołach lub w formie online.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem

mailowym: projektydlaszkol@wab.edu.pl

Koordynator projektu: 

Damian Sosnowski – damian.sosnowski@wab.edu.pl

Ambasador marki WAB:

Jakub Socha – jakub.socha@wab.edu.pl

mailto:projektdlaszkol@handlowa.eu


Wrocławska Akademia Biznesu 

w Naukach Stosowanych

ul. Ostrowskiego 22

53-238 Wrocław

OBSERWUJ NAS!

WWW.WAB.EDU.PL


