PROJEKTOVÁ VÝUKA NA PŘÍKLADU PROGRAMU JA STUDENTSKÁ FIRMA

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE
V RÁMCI PROGRAMU „UČITEL PODNIKÁNÍ“
Vážení pedagogové,
vzdělávací organizace JA Czech ve spolupráci s partnery vás srdečně zve na III. a IV. seminář „Projektová
výuka na příkladu programu JA Studentská Firma“ akreditovaný MŠMT pro oblast DVPP pod č. j.: MSMT25306/2016-1-693.
Semináře jsou součástí programu JA Učitel podnikání a realizujeme je za podpory našich partnerů –
Raiffeisen Bank, Manpower, Bauer Media, JIC a AT&T.
Cíl semináře:
 seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma,
 předat základní praktické informace o výuce reálného podnikání ve školách
 předat praktické zkušenosti a tipy z běžného pracovního prostředí
 pomoci pedagogům, aby mohli studenty lépe motivovat a dovést k úspěchu v podnikání
Seminář je určen pro pedagogy gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ vyučující předměty zaměřené na odborné
ekonomické předměty a/nebo základy společenských věd.
Rozsah: Každý blok zahrnuje 8 vyučovacích hodin. Celkový počet vyučovacích hodin dvoudenního semináře
je 16.
Lektoři: pedagogičtí a akademičtí odborníci z praxe.
Osvědčení: Pro získání certifikátu o absolvování je nutné absolvovat oba bloky semináře. Certifikát za III. a
IV. blok účastníci obdrží na závěr IV. bloku.
Cena: 1 900 Kč (vč. 0% DPH) za oba bloky školení. V ceně školení je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní
texty a občerstvení. Na základě zaslané přihlášky bude účastníkům kurzu vystavena a zaslána faktura k
úhradě. Náklady na stravu, ubytování a dopravu nejsou zahrnuty v ceně účastnického poplatku.
Pro účast prosím vyplňte závaznou přihlášku.
Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min. 8 hodin se
zaměřením na výchovu k podnikavosti - tj. v šablonách:
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti
IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti

Junior Achievement, o.p.s.
Headquarters | Sídlo Jindřišská 20, Praha 1, 110 00
Prague Office | Pobočka Praha Prague Startup Centre, Palác Adria, Jungmannova 36/31, Praha 1, 110 00
Branch Office | Pobočka Zlín Baťova vila, Gahurova 292, Zlín, 760 01

TÉMATA:
III. Blok: 24. 1. 2019 BRNO, JIC (Jihomoravské Inovační Centrum), Purkyňova 649/127, Brno
09:00 – 10:30

IT blok – internet banking, platební portály (paypal), kryptoměny,
bezpečnost finančního toku ve virtuálním prostředí, hesla

10:45 – 12:15 Reporting + marketingový výzkum trhu
13:15 – 14:45 JA Veletrh + příprava pro úspěch, prezentace na stánku, přístup ke
klientovi, orientace v konkurenčním prostředí
Organizace práce k veletrhu – vstup JA – briefing, na co si mají dávat pozor,
hodnotící kategorie
15:00 – 16:30 Výroční zpráva - pro koho je určena, co všechno musí obsahovat, proč se
píše
IV. Blok: 20. 2. 2019 PRAHA, Manpower, Na Florenci 2116/15, Praha
09:00 – 10:30 Prezentační dovednosti – prezentace na pódiu, vtip v prezentaci,
prezentace firmy/týmu vs. prezentace produktu/služby
10:45 – 12:15 Obchod - Jak udržet vybudovanou klientelu, očekávání zákazníka v
dlouhodobém vztahu
13:15 – 14:45 Finanční řízení a finanční zprávy
15:00 – 16:30 IT Blok - využití médií v prezentaci, nástroje pro tvorbu prezentací, práce s
médii, freeware pro grafická zpracování dokumentů a prezentací

Těšíme se na vás! Tým Junior Achievement a Raiffeisenbank.
Kontaktní osoba: Alena Aichlmanová, alena@jaczech.cz
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