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Akce:

VIDEOSETKÁNÍ UČITELŮ JA FIREM

Datum konání:

4. červen 2021

Zpráva:
Videosetkání s učiteli JA Firem se zúčastnili ze strany JA Czech ředitel Martin Smrž, programová
manažerka Simona Sušilová a programová specialistka Martina Švehláková.
Webinář byl rozdělen do šesti částí.
V první části byly zhodnoceny dvě nové soutěže v tomto školním roce – JA TOP LOGO 2020/2021
a MEDIA CUP.
Zazněla připomínka k hodnocení odlišnosti médií, díky níž dojde ke změně škály při hodnocení.
Připravuje se také webinář věnovaný správnému psaní tiskové zprávy.
V závěru první části účastníci zhodnotili zapojení firem, jejich práci, vkládání příspěvků i pravidla.
Druhá část byla zaměřena na mentoring. V letošním školním roce jsme nepokračovali ve využívání
mentorů při práci s JA Firmami, ale do příštího roku plánujeme jejich zapojení a výběr zvolíme podle
požadavků firem.
Třetí část se týkala pracovních listů, jejich využívání, zařazení do výuky i potřebných aktualizací.
Připravuje se webinář pro používání těchto materiálů.
Čtvrtá část zahrnovala e-learningovou platformu v technologii moodle, která bude mimo jiné
obsahovat i pracovní listy. Platforma bude představena v srpnu 2021 na konferenci v Praze.
Pátá část se věnovala soutěži Solve for Tommorrow. Jedná se o spolupráci se společností Samsung,
jde o dlouhodobější program, je třeba se přihlásit ještě v červnu (30. červen 2021), nemusí se
přihlašovat týmy, zatím stačí přihlásit školu. První aktivity proběhnou již v druhé polovině září 2021.
Rozsahem se jedná o třítýdenní aktivitu za celý školní rok. (Tři kroky – přemýšlení o produktu, návrhy
řešení a řešení.)
Tato soutěž probíhá pod sloganem POJĎME SPOLEČNĚ ZMĚNIT SVĚT KOLEM NÁS.
Śestá část pojednávala o prodeji on-line, o tvorbě virtuálního tržiště. Na podzim 2021 bude pro žáky
realizován webinář na toto téma.
Závěrem videosetkání organizátoři připomněli konferenci, která se bude jako každoročně konat
v srpnu 2021 v Praze a je třeba se na ni včas přihlásit.
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