ROZBEHNI SA! ACADEMY
HARMONOGRAM PROGRAMU

1.

Úvodné predstavenie SEPTEMBER
 Oznámte žiakom, že ste ako trieda zapojený v programe Rozbehni sa! Academy, ktorý ich naučí
ako rozbiehať inovatívne podnikateľské nápady
 Premietnite žiakom modul Spoznaj podnikanie, kde môžu hlasovať ako sa vyvinie príbeh Adama
 Zadajte žiakom aby sa registrovali a splnili 3 zadania

2.

Registrácia žiakov SEPTEMBER
 Študenti sa registrujú cez rozbehnisa.sk, zelené tlačidlo LOGIN
 Musia vybrať správnu školu a triedu uviesť v jednotnom formáte (napríklad 1.A)
 Po registrácii budú mať v hornom menu na pravej strane „môj profil“ a tam je všetko

3.

Zadanie SEPTEMBER - OKTÓBER
 Prvý týždeň: Vyplňte formulár „Prieskum – úvod“, ktorý nájdete v rýchlych linkoch
 Prvý týždeň: Absolvujte modul „Prípravka“
 Druhý týždeň: Absolvujte modul „Vymysli nápad“
 Druhý týždeň: V max 5 člennej skupine vymyslite inovatívny nápad, koordinátor tímu ho vyplní
pomocou formuláru „Môj nápad“. Členovia tímu vyplnia, že sú členovia tímu.

4.

Workshop v triede OKTÓBER
 Odovzdajte žiakom certifikáty o absolvovaní Prípravky, ktorá vám pošleme vytlačené
 Diskutujte so žiakmi o hlavných ponaučeniach z Prípravky
 Vypočujte si prezentácie žiakov o inovatívnych nápadoch, ktoré vymysleli
 Oceňte ako trieda najsympatickejší nápad

5.

Prihlasovanie nápadov 24. OKTÓBER & Biznis fóra 1-5. NOVEMBER
 Žiakov, ktorí si chcú vyskúšať rozbehnúť nápad pozývame na online biznis fóra
 Odovzdáme im tam prístupy do R! kurzu, vysvetlíme ako postupovať a dáme spätnú väzbu
 Následne môžu rozbiehať svoje nápady podľa video kurzu na vlastnú päsť
 Prebieha takisto prihlasovanie nápadov do inkubačného programu Rozbiehátor
 Do Rozbiehátora vyberieme 15-25 nápadov z celého Slovenska, ktoré budú na R! LIVE

6.

Predstavenie nápadov 8. NOVEMBER & Sledovanie nápadov NOVEMBER - FEBRUÁR
 Predstavte žiakom nápady v Rozbiehátore pomocou video vizitiek, ktoré vám pošleme
 Nechajte žiakom si vybrať, ktorý nápad budú sledovať na R! LIVE
 A môže to začať = pasívni žiaci sledujú nápady, aktívny žiaci rozbiehajú svoje

7.

Prvé výsledky 13-17. NOVEMBER
 Ukážte žiakom prvé výsledky účastníkov programu Rozbiehátor pomocou videa, ktoré pošleme
 Debatujte so žiakmi, čo ich zaujalo na nápadoch, ktoré sledujú
 Opýtajte sa, ako sa darí žiakom, ktorý aktívne rozbiehajú svoje nápady

8.

Workshop v triede FEBRUÁR
 Premietnite žiakom výsledky nápadov v Rozbiehátore pomocou videa, ktoré vám pošleme
 Nechajte prezentovať žiakov, čo sa naučili zo sledovania nápadov a napísali do LIVE príbehov
 Nechajte prezentovať žiakov, ktorí aktívne rozbiehali svoje nápady
 Nechajte žiakov vyplniť formulár Prieskum – záver

