ПРОГРАМА
Інтенсив-курсу для підлітків (13-16 р.)
«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ: ДОСТУПНО ПРО ВАЖЛИВЕ»
Старт – 3 березня 2018 р. Тривалість – 1 місяць (4 суботи)
Щосуботи з 11.00 до 15.00
Тема

Структура

Сучасні
підходи до
прийняття
економічних
рішень

1.Глобальна економічна і фінансова системи.
2.Економічний підхід до вибору стратегій життя.
3.Креативне мислення і персональна ефективність.
Креативний практикум.
4.Прийняття рішень в умовах високої турбулентності.
Розгляд кейсів.
5.Емоційний інтелект і сучасні підходи поведінкової
економіки.

3 березня

Бізнес-гра
«Cash Flow»
з
фінансистом
10 березня

Планування
фінансового
успіху
17 березня

Банківська
справа:
погляд із
середини
24 березня

Business English
Brainstorming. Carousel game. Main economic terms
presentation.
Про фінансову грамотність та інвестування у цікавій
бізнес-грі (в основі якої лежить ідея відомого
бізнесмена Роберта Кіосакі).
Гра-тренінг Cash-Flow - це можливість на практиці в
ігровій формі побачити, як управляти власними
фінансами, як користуватись можливостями, як мислення
впливає на життя. Ця гра - це дороговказ на шляху до
фінансового достатку.
Під час гри учасники:
отримають знання про активи і пасиви;
дізнаються про особливості управління грошовими
коштами;
навчаться ставити цілі та розуміти, що допоможе їх
досягнути;
отримають навички з успішних переговорів;
відкриють в собі талант з прийняття швидких рішень та
позбудуться страху поразки;
відчують на собі - як це, коли за ваші успіхи радіють
люди, близькі вам за духом!
1. Фінанси, гроші, доходи, витрати, депозити, кредити,
банки, страховики: що є що і що до чого.
2. Як захистити свої заощадження та витрачати з розумом.
3. Планування фінансового успіху - починати потрібно у
школі.
4. Особистий фінансовий план.
Робота у групах, рольова гра, індивідуальні завдання,
змагання
Екскурсія в банк, на якій учасники ознайомляться з
принципами роботи банку та призначенням цієї
фінансової
установи,
сучасними
терміналами
самообслуговування та банкоматами. Дізнаються, які
професії є у банківському секторі і як виглядає робота
спеціалістів банку. Навчаться розрізняти справжні
купюри і ознайомляться з засобами інформаційного
захисту у банківській справі.

Спікери/тренери
Спікер Євген Пенцак

Тренер з ділової
англійської
Олександр
Микитенко
Тренер
Олександра
Грудзевич

Тренер
Мар’яна Бас

–

Куратор –
Надія Бариляк

Квест “Фінансова грамотність”
Business English
Warming up “Guess what banking job it is”. Small group
projects and presentation. Role play.

Ліцей “ЕКОЛЕНД”, вул. Скрипника, 11 (067) 746 58 04

Тренер з ділової
англійської
Олександр
Микитенко

Орієнтовний режим
дня
11.00-12.00 Презентація,
креативний практикум
12.00-12.15 Какао-брейк
12.15-13.15
Розгляд
кейсів
13.15-13.35 Обід
13.35-14.00 Обговорення,
завершення тренінгу
14.00-15.00
Business
English
11.00-11.50
Бізнес-гра
(частина 1)
11.50-12.00 Какао-брейк
12.00-13.50
Бізнес-гра
(частина 2)
13.50-14.05 Обід
14.05-15.00
Бізнес-гра
(частина 3)

11.00-12.00
Розгляд
питань, робота у групах,
рольова гра
12.00-12.15 Какао-брейк
12.15-13.15
Розгляд
питань,
індивідуальні
завдання, змагання
13.15-13.35 Обід
13.35-15.00 Обговорення,
завершення тренінгу
11.00-12.15 Екскурсія в
банк
12.15-12.25 Какао-брейк
12.25-13.20
Квест
“Фінансова грамотність”
13.20-13.40 Обід
13.40 - 14.40 Business
English
14.40-15.00 - Підведення
підсумків,
вручення
сертифікатів і подарунків

