„Bankéři jdou do škol“, 2016
PODROBNÉ INFORMACE O PROJEKTU
1) Představení projektu
„Bankéři jdou do škol“ je projekt České bankovní asociace (ČBA), která se tímto snaží o osvětu
a edukaci mladých lidí v oblasti financí a zároveň tak upozorňuje na důležitost výuky finanční
gramotnosti.
Projekt, postavený na osobních setkáních vrcholových představitelů bank se studenty posledních
ročníků středních škol, je realizován od roku 2014. Každý ročník akcentoval jednu oblast nakládání
s financemi – první ročník finanční gramotnost, druhý téma digitálního bankovnictví.
V rámci letošního ročníku budou mít studenti jedinečnou příležitost diskutovat s bankéři o tom, jak se
bezpečně pohybovat v on-line prostředí, jak rozpoznat kybernetický útok a jak jsou na internetu
zabezpečeny banky.
2) Datum a místo konání projektu
Projekt se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2016. Čas bude stanoven na základě domluvy bankéře
a školy. Projekt bude realizován formou workshopu v prostorách jednotlivých škol.
3) Jak bude projekt probíhat
Bankéři a IT specialisté z bank během workshopu studenty seznámí s nástrahami, které číhají na
klienty bank, a doporučí, jak se bezpečně pohybovat v on-line prostředí. Studenti si vyzkouší, jak by
měli zabezpečit vlastní počítač a mobilní telefon, samozřejmostí jsou ukázky z praxe, tedy jaké
nástrahy skrývají sociální sítě, typy hackerských útoků atp.
Garantujeme tedy vysokou odbornost přednášejících a informační přínos pro studenty.
Workshop trvá dvě vyučovací hodiny (celkem 90 minut) a uskuteční se ve Vámi vybraných prostorách
školy (např. třídách, tělocvičnách).
4) Přihlášení do projektu a bližší informace
Přihlásit se můžete prostřednictvím krátkého dotazníku na webových stránkách projektu v sekci
„Zapojte se“ (www.bankerijdoudoskol.cz/zapojte-se).
5) Realizátor projektu
Projekt je pořádán Českou bankovní asociací, tedy dobrovolným sdružením bank působících na
českém trhu. Členské banky asociace, které do projektu vysílají své zástupce, tak činí na základě
požadavku ČBA a jejich vystoupení není komerční prezentací jednotlivých bank ani jejich produktů.
6) Soutěž
Součástí projektu je také připravena soutěž pro studenty. Studenti mají za úkol vymyslet vtipnou
hlášku, poučku nebo motto na téma kyberbezpečnost a pořídit z workshopu jednu zajímavou fotografii
s bankéřem a vše zveřejnit na svém Facebooku, Instagramu nebo Twitteru s hastagem
#bankeridoskol. Tři nejvtipnější slogany s fotografií budou odměněny tabletem.
Úplná pravidla soutěže jsou na webových stránkách www.bankerijdoudoskol.cz v sekci „Soutěž“
(www.bankeridoskol.cz/soutez).
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