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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO UČITELE 

Jak učit podnikatelské vzdělávání? 
 

Kdy:   25. června 2009  
  9h30 – 12h30 
 
Kde:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Praha 1, Karmelitská 7 
Zasedací místnost C-081 (budova B) 

 
 
Cílem semináře se diskutovat s učiteli koncept podnikatelského vzdělávání 
a jeho pozitivní příspěvek k rozvoji kompetencí mladého člověka. Učitelé uslyší 
prezentaci reálných úspěšných projektů a zúčastní se praktické demonstrace 
modulů v oblasti podnikatelského vzdělávání, které je možné jednoduše 
propojit s výukou (například modul Your World, Your Business).  
 
Učitelé budou mít dále možnost diskutovat o níže uvedených otázkách a jejich 
odpovědi budou prezentovány zástupcům ministerstev školství a průmyslu 
z 6 členských států EU. 
 

1. Existuje ideální způsob zapojení podnikatelského vzdělávání do učení?  

2. Jaká jsou specifika vzdělávání k podnikatelství pro různé věkové skupiny? 

3. Mělo by se podnikatelské vzdělávání spíše vázat na související předměty 
nebo být zastoupeno napříč osnovami?   

4. Jaký má podnikatelské vzdělávání vliv na rozvoj kompetencí mladých lidí?  

5. Jaké jsou s podnikatelským vzděláváním dosud zkušenosti?  

6. Jaké jsou možnosti a jaká je potřeba spolupráce k dosažení efektivního 
zapojení podnikatelského vzdělávání do učení?  

  
V případě zájmu se prosím registrujte emailem na adrese prague@cebre.cz 
nejpozději do 23. června 2009. 
 
 
Seminář je pořádán jako doprovodná aktivita setkání expertů z ČR, Rakouska, 
Německa, Slovenska, Slovinska a Polska na vysoké úrovni, které v Praze pořádá ve 
dnech 25. – 26. června 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Evropská komise. Účastníci tohoto setkání budou 
informováni o semináři pro učitele prostřednictvím zprávy přednesené jedním 
z účastníků semináře. 
 

Seminář organizuje Junior Achievement Czech Republic (JA), CEBRE – Česká 
podnikatelská reprezentace při EU a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 
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