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Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Název: Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií
Zkrácený název: Rozvoj podnikatelské gramotnosti
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0036
Doba trvání: 01. 08. 2013–31. 12. 2014
Stručný obsah projektu
Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií. Žáci se v rámci
projektu naučí orientovat se v podnikatelském prostředí zvláště svého regionu, budou schopni
rozpoznávat procesy odehrávající se ve firemním sektoru a nakonec budou připraveni se aktivním
způsobem zapojit do podnikatelské činnosti. Realizace projektu je postavena na formální i neformální
výuce, na tvorbě podnikatelských plánů a na interaktivní spolupráci s významnými mentory z oblasti
firemního koučingu.
Projekt je realizován Moravskou vysokou školou Olomouc ve spolupráci s Obchodními akademiemi
v Prostějově, Mohelnici, s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky
v Přerově a Olomouckým klastrem inovací, odbornou organizací působící v oblasti podpory
začínajících podnikatelů.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Olomouckého kraje 2012, a to zejména s nutností modernizovat vzdělávání s důrazem na rozvoj
klíčových kompetencí, a tím zvýšit uplatnitelnost v budoucím reálném životě.
Klíčové aktivity projektu
1.
2.
3.
4.

Tvorba studijních a metodických materiálů a jejich ověření ve výuce
Zážitkový kurz PozNej
Tvorba podnikatelského záměru
Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr

Výstupy klíčových aktivit
Tvorba studijních a metodických materiálů a jejich ověření ve výuce








přehled klíčových slov zaměřený na podnikatelskou gramotnost,
pojmová mapa zaměřená na podnikatelskou gramotnost,
studijní text (cca 30 stran) pro žáky SŠ,
metodická příručka, která bude obsahovat i případové studie a testy pro studenty,
2 workshopy pro pedagogy,
pilotní výuka,
evaluační dotazníky,



zpráva z pilotní výuky

Zážitkový kurz PozNej






třídenní zážitkový kurz,
podpůrné materiály lektorů,
zpráva ze zážitkového kurzu PozNej,
osvědčení o absolvování kurzu,
evaluační dotazníky.

Tvorba podnikatelského záměru





Podnikatelské záměry, které vytvoří jednotlivé žákovské týmy na základě získaných
dovedností v rámci interaktivních seminářů pod vedením mentorů a prostřednictvím
osobních a online konzultací.
Evaluační dotazníky.
Osvědčení o absolvování cyklu interaktivních seminářů.

Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr




realizovaná soutěž o nejlepší podnikatelský záměr,
sborník všech podnikatelských plánů obsahující hodnocení posuzovatelů a porotců poroty
+ CD s prezentacemi podnikatelských plánů,
zpráva z konání soutěže.

Dokumenty ke stažení
Klíčová slova
Pojmová mapa

