STUDENTSKÁ FIRMA

PODNIKAVOST a FINANČNÍ

gramotnost pro školy

Vzdělávací program JA Studentská Firma je určen pro studenty gymnázií, středních škol,
odborných učilišť a vyšších odborných škol ve věku 15-19 let.
Studenti si v průběhu jednoho školního roku vyzkouší celý proces podnikání a to od jeho založení,
vymyšlení produktu, výrobu, prodej a likvidací firmy formou výuky „learning-by-doing“. Ve spolupráci
s partnery pořádáme mnoho akcí pro další rozvoj jejich odborných znalostí např. workshopy,
Innovation Campy, webináře, veletrhy, národní a mezinárodní soutěže. Pedagogům nabízíme školení
akreditovaná MŠMT „Výchova k podnikavosti“.
PRŮBĚH VÝUKY
Vzdělávací program JA Studentská Firma je koncipován na 1 školní rok. Doporučená celková hodinová
dotace je 66 vyučovacích hodin. Je pouze na zvážení pedagoga, jaký důraz bude klást na jednotlivé
základní témata a jaký časový prostor jim věnuje. Výuka probíhá pod vedením učitele a doporučujeme
zapojit konzultanta z praxe. Studenti mohou využít aktivní podporu našeho absolventského klubu JA
Alumni Czech.
•
•
•
•
•

Organizace a založení JA Studentské Firmy
Předmět podnikání – výrobek nebo služba
Vývoj a výroba produktu
Propagace a prodej
Ukončení činnosti a výroční zpráva

VZDĚLÁVACÍ CÍLE
•
•
•
•
•

Rozvinout schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat,
samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost
Zvýšit finanční gramotnost studentů
Zprostředkovat studentům kontakt s představiteli obchodního světa
Sjednotit dosud získané různé informace z oblasti financí a prohlubovat je
Přispět k rozvoji a evaluaci nástroje pro dobrovolné zavedení základů finanční edukace pro pedagogy

MATERIÁLY
Pedagog obdrží materiály v elektronické podobě.
•
•
•

Metodická příručka JA Studentská Firma
ŠVP JA Studentská Firma
Zdarma podpůrné výukové materiály
JA Etika v podnikání

•
•

ŠVP JA Etika v podnikání
Certifikát pro studenty za absolvování výuky

•

Mezinárodní certifikát podnikatelských
dovedností ESP
Metodická příručka pro konzultanty JA Czech

•

CENA
150 Kč / 1 student, učitel má výuku zdarma
KONTAKT
Martina Švehláková – martina@jaczech.cz - 607 961 882
Simona Sušilová - simona@jaczech.cz - 602 656 120

Junior Achievement, o.p.s. ( JA Czech)
nabízí praktické vzdělávací programy na českém trhu od roku 1992.
www.JACZECH.org | www.FACEBOOK.com/CzechJA | www.YOUTUBE.com/CzechJA

