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Начальникам відділів (управлінь) освіти
райдержадміністрацій (міських, селищних,
сільських
рад),
головам
об’єднаних
територіальних громад, керівникам науковометодичних
установ,
ректорам
вищих
навчальних закладів, директору навчальнометодичного центру
професійно-технічної
освіти в Миколаївській області
Щодо проведення V Всеукраїнського
бізнес-турніру «Стратегія фірми - 2018»
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 22.09.2017
№ 1022 «Щодо проведення V Всеукраїнського бізнес-турніру «Стратегія
фірми - 2018» повідомляємо таку інформацію.
У
рамках
проведення
дослідно-експериментальної
роботи
всеукраїнського рівня за темою «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент
державної політики сприяння розвитку підприємництва», затвердженої
наказом Міністерства освіти і ніуки України від 07.10.2017 № 1221, із метою
допомоги молоді в чіткому виборі професії, спрямування її на ефективне
навчання протягом життя, подальшу самореалізацію й отримання життєвого
досвіду ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з Університетом
менеджменту освіти, Київським національним економічним університетом
імені Вадима Гетьмана, Компанією Інтелектуальних технологій, ГО «Поруч»,
ГО «Асоціація Відроджені гімназії України» проводить V Усеукраїнський
бізнес-турнір «Стратегія фірми - 2018».
До участі в турнірі запрошуються учні 8-11 класів, учні ПТНЗ
(до 18 років) та студенти ВНЗ. Змагання проходитиме окремо у трьох лігах:
учнівській, студентській та лізі наставників.
Для проведення турніру використовується професійний програмний
продукт — бізнес-симуляція УІАЬ+, що дозволяє кожному учаснику
безпосередньо долучитися до економічних та управлінських процесів.
Реєстрація на турнір відбувається на сайті: кіпі.сот.иа (розділ
«Стратегія фірми» з 01.10.2017 до 16.02.2018), перелік етапів турніру
розміщено у додатку до вищезазначеного листа Міністерства освіти і науки.
Участь у змаганні є безкоштовною.

Для узгодження організаційних питань звертайтеся до Паздрія Віталія
Ярославовича, голови організаційного комітету V Всеукраїнського
молодіжного дистанційного бізнес-турніру «Стратегія фірми - 2018»,
за телефонами: (050) 809 11 86; (097) 224 29 21.
Е-таі1: 5ІгаІе§уГігт@кіп1:.сот.иа.
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