Pozvánka na školení akreditované MŠMT (č. MŠMT-25306/2016-1-693) pro pedagogy SŠ, gymnázií a VOŠ

VZDĚLÁVÁNÍ
K PODNIKAVOSTI
V ČESKÉ REPUBLICE

Projektová výuka na příkladu programu
JA Studentská firma
Vážené dámy, vážení pánové, srdečně Vás zveme na dvoudenní školení, které se uskuteční v termínech:

21. - 22. 8. 2017 v Praze, Palác Adria
24. - 25. 8. 2017 ve Zlíně, Baťova vila
Lektory školení budou pedagogičtí a akademičtí odborníci z praxe.
Obsahem školení jsou principy, nástroje a metodika projektové výuky na příkladu dobré praxe
ročního školního projektu JA Studentská firma. Učitelé zde získají potřebné kompetence
a praktické informace pro užívání projektové výuky na obecné rovině a konkrétně pro využití
výukových programů Junior Achievement ve výuce.
Během školení se budete také moci zúčastnit workshopů, případových studií a pracovních
diskuzí. Na závěr kurzu obdrží účastníci Osvědčení o absolvování vzdělávací akce JA Czech.

Díky JA Czech mohou Vaši žáci získat mezinárodní
Certifikát podnikatelských dovedností ESP.

Obsah školení:
Projektová výuka a projektové řízení
Pomocné moderní metody projektové výuky
Roční školní projekt JA Studentská firma
Rozšiřující moduly projektu JA studentská firma
(celkem 16 vyučovacích hodin)

Certifikát podnikatelských dovedností ESP je novou mezinárodně uznávanou zkouškou, která
dokládá žákům středních škol, že získali praktické zkušenosti s podnikáním a také potřebné
znalosti, dovednosti a kompetence k tomu, aby mohli začít podnikat nebo se stát úspěšnými
zaměstnanci.

Cena: 6 700 Kč (vč. DPH 0 %)
V ceně školení je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty, výukové a metodické materiály
a drobné 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.
Přihlašovací formulář: ZDE nebo si vyžádejte na kontaktech níže.
Uzávěrka přihlášek: do 10. 8. 2017

Certifikát ESP zahrnuje: roční zkušenosti z činnosti v JA Firmě (součást školní výuky),
sebehodnocení a test znalostí v oblasti obchodu, ekonomie a financí. Dále též studentům
přináší další příležitosti v oblasti kariéry a vzdělávání nejen v ČR, ale v celé Evropě.
ESP je certifikát, kterým si žáci mohou obohatit svůj životopis a který mohou použít pro získání
dalšího vzdělání, aby snáze pronikli do světa práce, případně založili vlastní firmu. Certifikát
ESP je k dispozici pro Vás i Vaši školu jako soubor nástrojů podporujících výuku v oblasti
obchodu a podnikání. Jeho cílem je poskytnout žákům dovednosti a kompetence, které
u svých budoucích zaměstnanců hledá každý zaměstnavatel.

Kontaktní osoba: Simona Sušilová, simona@jaczech.cz, 602 656 120, JA Czech. Bližší informace ke školení budou registrovaným účastníkům zaslány po obdržení závazné přihlášky.
Organizační zajištění: JA Czech - Junior Achievement, o.p.s., Prague Startup Centre, Palác Adria Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1.

#JACzech #ESP www.jaczech.cz

