ODBORNÁ KONFERENCE
- ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Společnost yourchance o.p.s. a její strategický partner Nadace DRFG si Vás dovolují srdečně pozvat
na odbornou konferenci ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA.
Konference je součástí projektu Finanční gramotnost do škol a určena pedagogickým pracovníkům
a dalším odborníkům z řad školství a podnikatelského sektoru.
Kdy: 18.9.2019 od 9:30 do 16:00
Kde: Paralelní Polis, Dělnická 43, 170 00 Praha 7
Témata konference: nové trendy ve vyučování finanční gramotnosti na školách, příklady dobré praxe,
smart nástroje ve vzdělávání, předávání certifikátů Finančně gramotná škola.

Program:
09:30 - 09:50 zahájení konference, shrnutí klíčových událostí a aktivit v oblasti finanční gramotnosti a podnikavosti
v uplynulém školním roce (Jana Merunková)
09:50 - 10:00 Global Money Week 2019 z pohledu hlavního partnera, KB
10:00 - 10: 30 předávání certifikátů Finančně gramotná škola + diskuse (moderuje Věra Kříčková)
10:30 - 10:50 Výchova učitelů v Čechách, UK Pedagogická fakulta
10:50 - 11:15 Každý tah musí mít smysl, Pavel Benčo
11:20 - 11:40 coffee break
11:40 - 11:55 zástupce MŠMT
11:55 - 12:30 panelová diskuse se zástupci škol - příklady dobré praxe (moderuje František Klufa)
12.30 - 13:30 oběd
WS A 13:30 - 14:10 FG jako průřezové téma ve výuce – příklady dobré praxe (vede Eva Kianicová)
WS B 13:30 - 14:55 Smart nástroje ve vzdělávání - Accelium, Rozpočti si to, Smarter (přednáší K. Lichtenberková)
WS C 14:15 - 14:55 Podnikavý učitel – workshop (vede Zita Vinklerová, Jana Brožová)
15:00 - 15:40 společná diskuse: Potřeby a praxe v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů ve finanční gramotnosti
a v podnikavosti (moderuje František Klufa)
15:45: - 16:00 závěrečné výstupy workshopů a ukončení konference
Workshop A: FG jako průřezové téma ve výuce příklady dobré praxe, diskusi vede Eva Kianicová
Workshop B: Smart nástroje ve vzdělávání: Accelium, Rozpočti si to a Smarter, workshop vede K. Lichtenberková
Workshop C: Podnikavý učitel, workshop vedou Zita Vinklerová a Jana Brožová
Již nyní si můžete rezervovat své místo na webu www.fgdoskol.cz/konference-fgds-2019/. Kapacita sálu je omezena.
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