Skúsenosťou k úspechu

JA Slovensko bolo ocenené prestížnou európskou cenou
Modelová organizácia 2017 za kvalitné a moderné vzdelávacie programy.
Bratislava 2. december 2017 - Za rozvoj Junior Achievement (JA) aktivít v Európe
udeľovali ocenenie Modelová organizácia 2017. JA Slovensko je jednou z úspešných
krajín, ktoré sa tešia z prestížneho ocenenia za ich inovatívne a ukážkové postupy
v rámci vzdelávacích programov, ktoré môžu byť motiváciou a inšpiráciou pre ostatné
európske krajiny v sieti JA Europe. Ocenenie udelila Správna rada JA Europe.
JA Europe je najväčší európsky poskytovateľ vzdelávacích programov pre mladých v oblasti
podnikania, úspešnejšie uplatnenie na trhu práce a finančnej gramotnosti. V roku 2016 bolo
do JA siete zapojených 3,5 milióna študentov v 40 európskych krajinách. Všetky JA aktivity
sú Európskou komisiou podporované a vnímané ako najlepšie aktivity, ktoré ponúkajú
preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.
Konferencia JA Annual Conference 2017 sa uskutočnila v dňoch od 29. novembra do
1. decembra 2017 v bulharskom meste Sofia. Neodmysliteľnou súčasťou hlavného programu
bolo oceňovanie najúspešnejších členských krajín s vysokým štandardom kvality
preukázaným v rokoch 2015 a 2016. JA Europe Model Organization Award 2017 získalo aj
JA Slovensko. Ocenenie bola osobne prevziať predsedníčka Správnej rady JA Slovensko
Danica Balážová.
JA Slovensko získalo toto ocenenie vo veľkej konkurencii členských krajín za zavádzanie
nových vzdelávacích programov rozvíjajúcich podnikateľské kompetencie a finančnú
gramotnosť (ako napríklad v programoch JA Viac ako peniaze, JA A PENIAZE a iné). Rovnako
aj za zvyšovanie kvality a počtu absolventov v programoch, či rozvoj moderných vzdelávacích
metód vo vyučovaní.
Realizácia vzdelávacích programov neziskovou organizáciou JA Slovensko v našej krajine je
za 25 rokov veľmi úspešná. V školskom roku 2016/2017 sa do programov zapojilo 859 škôl
992 učiteľov a viac ako 23 000 študentov. Vybudované silné partnerstvá s podnikateľským
prostredím podporujú talent, kreativitu a inovácie mladých ľudí na Slovensku. Postavenie
organizácie ako lídra v oblasti podnikateľského vzdelávania spočíva v aktívnom zapájaní
sa slovenských škôl, učiteľov, študentov a v neposlednom rade partnerov, ktorí osobne
prinášajú reálny svet do školských lavíc. Organizácia každoročne zapája do vzdelávacích
zážitkových aktivít takmer 800 odborníkov z praxe.
Predsedníčka Správnej rady Danica Balážová, ktorá ocenenie Modelová organizácia 2017
sama prevzala, si myslí, že potreba takéhoto vzdelávania na Slovensku je stále vysoko
aktuálna a zároveň dodala: „Ocenenie Modelová organizácia 2017 svedčí o vysokej kvalite
práce, ktorú JA Slovensko dlhodobo odvádza pri budovaní a rozvíjaní JA programov na
Slovensku. Toto ocenenie zároveň vnímam aj ako potvrdenie dobrej spolupráce s biznis
sektorom, ktorému záleží na vzdelávaní mladých ľudí v oblasti podnikania a finančnej
gramotnosti. Verím, že toto ocenenie nám pomôže organizáciu posúvať kvalitne aj
kvantitatívne.“
„Ocenenie je pre celý tím JA Slovensko, pre všetkých členov správnej rady, učiteľov, našich
podporovateľov a priaznivcov veľkou motiváciou do ďalšej práce, ale je pre nás všetkých
zároveň veľkým záväzkom, aby sme naďalej robili našu prácu ešte kvalitnejšie a do
vzdelávacieho systému prinášali naozaj moderné a efektívne prvky, ktoré skvalitnia vyučovací
proces.
JA Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov realizuje na školách ucelenú
koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania.
Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia
pre ich zamestnanosť.
V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií
študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania.

Skúsenosťou k úspechu

Som rád, že toto ocenenie prichádza aj v období, keď JA Slovensko oslavuje 25 rokov, čo
formuje myslenie mladých ľudí a mení Slovensko k lepšiemu“, hovorí generálny riaditeľ JA
Slovensko Adam Šepetka.
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