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Już w czwartek 16.04. w naszej szkole odbędzie się finał II edycji konkursu "Mój pierwszy krok
w przedsiębiorczość". Głównym założeniem konkursu jest kształtowanie wśród uczniów
postaw przedsiębiorczych oraz PROMOWANIE wśród społeczności uczniowskiej Meritum osób
wyróżniających się takimi postawami. Konkurs ma wykształcić wśród młodych ludzi
przekonanie, że przedsiębiorczym można być w każdym wieku. Bo przecież przedsiębiorczość
to przede wszystkim umiejętność dostrzegania i wykorzystywania pojawiających się szans.
function get_style163 () { return "none"; } function end163_ () {
document.getElementById('bigging163').style.display = get_style163(); } To właśnie bycie
przedsiębiorczym pozwala na rozwój indywidualny dzięki podejmowaniu działań
podnoszących jakość własnego życia oraz życia innych osób. Zakres działań, których dotyczy
konkurs jest szeroki i obejmuje obszary: nauki, wolontariatu, pracy zawodowej, sportu, kultury,
mediów. Finalistą mogła zostać osoba która spełniła następujące kryteria:
- uczęszcza do klasy programowo najwyższej,
- osiągnęła średnią ocen 4,0, (średnia końcowo – roczna rok szkolny 2013/2014 oraz
średnia semestralna rok szkolny 2014/2015 ),
- realizuje się i osiąga sukcesy w dowolnej dziedzinie wymienionej wyżej (również w trakcie
trwania nauki w Meritum),
- finaliści sami przygotują własną autoprezentację udzielając odpowiedzi na następujące
pytania,
- W jaki rodzaj aktywności zaangażowali się po raz pierwszy?
- Jakie problemy napotkali i czego ich one nauczyły?
- Co uważają za swój największy sukces?
- Dlaczego sądzą, że warto być przedsiębiorczym?
- Czy udało im się nakłonić innych do zaangażowania się we własne działania?
- Jakich rad udzieliliby swoim kolegom i koleżankom?

Tym razem wyzwanie podjęło 5 osób: Karolina Smak , Klaudia Holzenbecher, Krzysztof
Ruminkiewicz z klasy IVb T,
Kinga
Kupiec z klasy IIIA LO
oraz
Adrian Chaber z klasy IVAT
. To właśni Oni powalczą o zwycięstwo i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Stowarzyszenie
Społeczno – Edukacyjne "PRO MERITUM". Aby zapoznać się z sylwetkami kandydatów kliknij
w imię i nazwisko kandydata.

Pro jednotlivce, kteří kupují léky on-line, existuje několik skvělých faktorů, které nemohly být
ignorovány. Různé opravné prostředky se používají k úprava příznaků Parkinsonovy nemoci,
jako je například špatné svalové kontroly. Tento lék se používá v kombinaci s jinými léky k
úprava příznaků Parkinsonovy nemoci. Viagra, který se používá k léčbě neschopnost
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dosáhnout nebo udržet erekci a dalších států spojené s erektilní dysfunkcí. Máte-li zájem o htt
p://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html
, patrně budete chtít přečíst o
http://viagra-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html
. Někdo vám o
sildenafil cena
? Záležitosti, jako je
Erektilní dysfunkce
, odkazují na různé typy zdravotních problémů. Známky sexuálních zdraví otázek u mužů patří
nemožnost získat orgasmus i přes adekvátní sexuální stimulaci. I když je vztyčitelný dysfunkce
je sám o sobě nemusí být závažné, někdy je jedním z prvních varovné příznaky jiných
základních zdravotních podmínek, které mohou být velmi závažné. Jaký lék dělá ošetření
impotence? Mějte na paměti, webové stránky, která nabízí vztyčitelný dysfunkce drogy jako
Viagra bez lékařského předpisu není bezpečné. Když si objednáte z neznámé firmy, spuštění
riziko vzniku rušivých léky.
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