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Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc Vás zve na

Závěrečnou konferenci k projektu
EKONOM – nové formy výuky
ekonomických odborných předmětů
pořádnou pod záštitou Ing. Zdeňka Švece, náměstka hejtmana
Olomouckého kraje.

Olomouc, 18. června 2013
budova Regionálního centra Olomouc
konferenční sál Andromeda, 1. NP
Jeremenkova 40a, Olomouc
Cíl a zaměření konference:
Cílem konference je zhodnocení procesu zavádění projektové výuky do
odborných ekonomických předmětů na středních odborných školách, včetně
metodických a didaktických postupů, představení metodické příručky určené
pedagogům středních škol a elektronické databáze společných projektů a
projektových úkolů, prezentace zástupců zapojených partnerských škol, vlastní
zkušenosti a doporučení při zavádění projektové výuky.
Konference je určena:



pedagogům středních odborných škol ekonomického zaměření
ředitelům středních odborných škol ekonomického zaměření

Svoji účast na konferenci s uvedením počtu osob za Vaši školu, prosím, potvrďte nejpozději
do 7. 6. 2013 elektronicky na adrese: info@arsra.cz. Děkujeme.
Projekt „EKONOM – nové formy výuky ekonomických odborných předmětů“ je spolufinancovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.

www.projektekonom.cz

Program
9.45 – 10.00

Prezentace

10.00 – 12.00

Dopolední blok
−

Zahájení konference (Ing. Liška)

−

Úvodní slovo pozvaných hostů

−

Představení projektu EKONOM (Mgr. Doláková)

−

Význam projektové výuky ve školství (Mgr. Sedláček)

−

Projektová výuka propojená s praxí
(Ing. Caletková a Ing. Neradilová)

−

Pohled zaměstnavatelů a výsledky evaluace (Mgr. Pospíšil)

−

Představení metodické příručky pro pedagogy středních
odborných škol (Mgr. Doláková)

12.00 – 12.30

Přestávka (občerstvení)

12.30 – 15.00

Odpolední blok „ŠKOLY ŠKOLÁM“
−

Prezentace škol zapojených do projektu EKONOM
Soukromá střední odborná škola Jeseník, s.r.o.
Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11
Obchodní akademie a střední odborná škola logistická, Opava
Obchodní akademie Prostějov
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy,
T. G. Masaryka 47
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31, 787 01
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

−

Diskuse

−

Závěr

Projekt „EKONOM – nové formy výuky ekonomických odborných předmětů“ je spolufinancovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.

