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Bratislava, 19.6.2012
Milí návštevníci portálu Slovenskej agentúry cestovného ruchu,
dovoľte, aby sme vás oboznámili so vzdelávacími aktivitami našej organizácie Junior Achievement
Slovensko a zvlášť vám predstavili zaujímavý vzdelávací program Podnikanie v cestovnom
ruchu.
Junior Achievement Slovensko, n.o., je stabilná profesionálna vzdelávacia nezisková organizácia,
ktorá 20 rokov realizuje na Slovensku podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy
pre mladých ľudí. Programy sú realizované metódou zážitkového učenia, podporujú ekonomické
a podnikateľské myslenie, učia etickému rozhodovaniu, orientujú študentov v trhovej ekonomike
ešte pred vstupom na trh práce a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.
Programy mladých ľudí motivujú, ako byť podnikateľmi, ako si zlepšiť svoje zručnosti pre
zamestnateľnosť a zvýšiť finančnú gramotnosť.
Podnikanie v cestovnom ruchu, podobne ako ostatné vzdelávacie programy Junior Achievement
Slovensko, n.o., hravou nenáročnou formou učí mládež orientovať sa v zložitom ekonomickom
prostredí. Je zameraný na tzv. "incomingový" cestovný ruch určený pre vekovú skupinu 15 až 19ročných žiakov základných a stredných škôl. Svojou formou prakticky učí umeniu komunikácie a
pomáha orientovať sa vo svete cestovného ruchu. Žiakov spája so svetom informácií a oproti iným
programom uprednostňuje komunikáciu a získavanie informácií prostredníctvom internetu. Aktívne
zapája mládež do diania vo svojom okolí a učí hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a
aktívneho cestovného ruchu vo všetkých regiónoch. Výsledky práce môžu oblastiam s menej
rozvinutým cestovným ruchom pomôcť objaviť možnosti regiónu a pripraviť projekty pre aktívne
využívanie často prehliadaných pamätihodností a zaujímavostí. Žiaci sa počas práce učia vnímať
svoje okolie z pohľadu návštevníka a využívajú všetky nadobudnuté vedomosti pri zostavení
ponuky. Vyvrcholením úspešnej práce býva zhotovenie vlastného ponukového materiálu,
nadviazanie kontaktu s mladými ľuďmi zo zahraničia a využitia vlastného podnikateľského plánu.
Odmenou je možná skutočná realizácia projektu napr. prostredníctvom spolupracujúcej miestnej
cestovnej kancelárie. Program pomáha pozitívnej propagácii Slovenska vo svete.
Hlavné ciele vzdelávacieho programu sú:
•
Naučiť používať pri výučbe podnikania v cestovnom ruchu vhodné inovatívne a motivujúce
metódy, ktoré vytvárajú predpoklad pre pochopenie základných pojmov a vzťahov z oblasti
cestovného ruchu, podnikania, ekonómie a finančnej gramotnosti.
•
Naučiť účastníkov kontinuálneho vzdelávania relevantné odborné informácie o význame
a možnostiach cestovného ruchu pre bežný život človeka v súčasnej spoločnosti a o potrebe
vyučovať cestovný ruch s osvojením si metodických prístupov v rozsahu umožňujúcom vyučovať
predmet podnikanie v cestovnom ruchu na príslušnom type základnej alebo strednej školy.
•
Získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na sprostredkovanie aktuálnych
informácií z problematiky podnikania, ekonomiky a finančnej gramotnosti využiteľné pri výkone
pedagogickej činnosti.
Po ukončení prvého roku štúdia môžu žiaci pokračovať v druhom ročníku, v ktorom zužitkujú
teoretické a prvé praktické vedomosti a zručnosti v reálnom podnikaní. Založia si študentskú
spoločnosť v cestovnom ruchu a realizujú svoje podnikateľské zámery na princípe akciovej
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spoločnosti. Tu pribúdajú pre nich aj veľké zodpovednosti voči svojim akcionárom, riešenie
personálnych aj finančných problémov, čo napomáha aj rozvoju ich osobnosti.
Okrem týchto aspektov majú príležitosť odborného rastu v tvorbe projektov, rozvoja komunikačných
schopností a prezentácií v súťažiach, ktoré pre nich organizujeme.
Tento program si počas svoje existencie získal veľkú obľubu u vyučujúcich a hlavne ich žiakov
a veríme, že bude prínosom pre ich ďalšie štúdium a uplatnenie sa v reálnom živote. Poteší nás, ak
sa čo najviac škôl rozhodne realizovať Podnikanie v cestovnom ruchu a poskytnete tak svojim
žiakom možnosť získať spomínané dôležité vedomosti, zručnosti a schopnosti.
Ak chcete, aby tento program absolvovalo aj vaše dieťa, posuňte túto ponuku na školu, ktorú
navštevuje alebo s ňou oboznámte učiteľov, ktorých táto ponuka možno zaujme. Budeme radi, ak sa
medzi rodičmi a širokou verejnosťou nájde veľa priaznivcov tohto programu a spoločnými silami
nám pomôžu šíriť informácie o zaujímavom zážitkovom vzdelávacom programe.
Podrobné informácie o vzdelávacom programe Podnikanie v cestovnom ruchu, ako aj prihlášku
máte možnosť nájsť na internetovej stránke www.pvcr.jasr.sk. Ak by ste nenašli odpovede na
otázky, ktoré vás zaujímajú, odpovieme vám aj telefonicky na tel. č. 0911 268 884.
Uzávierka prihlášok pre školy, ktoré sa chcú zapojiť do tohto programu pre školský rok 2012/2013 je
koniec júna 2012.
S pozdravom

Tím Junior Achievement Slovensko, n.o.
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