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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Akademia Młodego Przedsiębiorcy

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Głogowie
oraz
Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie
zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
do udziału w III edycji Akademii Młodego Przedsiębiorcy

W roku szkolnym 2016/17 wykorzystamy możliwość komunikowania się na odległość,
tzn. młodzież bez wychodzenia z domu może wziąć udział w Akademii i w dogodnym
dla siebie czasie przeczytać lekcję i rozwiązać quiz.
Proponujemy lekcje on-line dla młodzieży Państwa szkoły oraz rywalizację o „Tytuł
najskuteczniejszego uczestnika III AMP” .
W ramach III AMP zaprezentujemy kilka krótkich lekcji zakończonych quizem w
okresie od 20 grudnia 2016 r.
do 20 marca 2017 r dostępnych na platformie e-learnigowej PWSZ w
Głogowie: kliknij
Rozwiązując quizy, młodzież sprawdza swoją wiedzę i jednocześnie utrwala zdobyte
wiadomości. W przypadku równej liczby punktów po rozwiązaniu wszystkich quizów o
zwycięstwie zdecyduje krótszy czas. Nagroda dla zwycięzcy konkursu on-line, w każdej
kategorii zostanie wręczona podczas XI Powiatowego Konkursu „Młody
Przedsiębiorca” w marcu 2017 r.
Pierwszy quiz zostanie zamknięty 20 stycznia, więc do tego czasu należy go rozwiązać,
aby przejść dalej.
Uczniów szkół gimnazjalnych zapraszamy do udziału w „Akademii Młodego
Przedsiębiorcy dla Gimnazjalistów”
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Uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału w „Akademii Młodego
Przedsiębiorcy dla szkół ponadgimnazjalnych”

Rejestracja
Termin rejestracji do 15 stycznia 2016r. włącznie na platformie E-learning PWSZ
Głogów: kliknij
Uwaga: Login i hasło należny zapamiętać, aby móc się logować. Wymagane jest, aby
każdy posiadał adres mailowy.
Ścieżka rejestracji i logowania się
www.pwsz.glogow.pl /zakładka E-learning/(Konkursy/Akademie)/Akademia Młodego
Przedsiębiorcy Gimnazjum / Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy? /zacznij teraz
od utworzenia nowego konta / tu wypełnić kolejne pola tej zakładki – również kraj
(OBOK nazwiska wpisz swoją szkołę, np. KOWALSKI – G1 lub KOWALSKI –
SERBY).
Jednorazowy klucz dostępu do Akademii:
●

●

AMP2017g – dla szkół gimnazjalych
AMP2017pg – dla szkół ponadgimnazjalych

W sprawie klucza lub w razie innych wątpliwości prosimy o kontakt z:
●

●

Anną Olczak – koordynatorem AMP w ZSE drogą e-mailową na adres: ampzse@pwsz.glogow.pl – dla szkół gimnazjalych
Anetą Dziubek – koordynatorem AMP w PWSZ drogą e-mailową na adres:
amp@pwsz.glogow.pl – dla szkół ponadgimnazjalych

Dla opiekuna najliczniejszej i najbardziej aktywnej grupy przewidzieliśmy
nagrodę.

Niezależnie od udziału w Akademii zapraszamy na kolejny XI Powiatowy Konkurs
„Młody Przedsiębiorca”, który odbędzie się na przełomie marca i kwietnia
2017 r.
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