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o ABC przedsiębiorczości
Cykl zawiera sześd odrębnych filmów, wyjaśniających zasady
funkcjonowanie gospodarki, paostwa i przedsiębiorstwa. Treśd
pokrywa się z programem nauczania przedmiotu przedsiębiorczośd.
W filmach wykorzystano materiały archiwalne TVP, NBP, Sejmu RP.
Poglądy prezentowane w filmach są poglądami autorytetów z dziedziny
ekonomii i polityki gospodarczej.
Obserwuję gospodarkę światową [Film]
Tematyka poruszana w filmie: Korzyści z międzynarodowej wymiany
towarów; Międzynarodowe organizacje gospodarcze; Międzynarodowe
instytucje finansowe; Unia Europejska; Euro - cele wprowadzenia
wspólnej waluty; Znaczenie Euro dla gospodarki światowej;
Globalizacja - jesteś za czy przeciw. Czas: ok. 25 min. Nr inw. 644DVD
Jak gospodaruje moje paostwo [Film]
Tematyka poruszana w filmie: Krótka historia paostwowości;
Podstawowe zadania paostwa: obronnośd, porządek wewnętrzny,
służba zdrowia, oświata, reprezentacja zewnętrzna…; Paostwo w grze
rynkowej: zadania rządu i banku centralnego w stymulowaniu
gospodarki; Formy oddziaływania Paostwa na gospodarkę; Budżet
paostwa: formy zbierania podatków, działalnośd Skarbu Paostwa, tryb
uchwalania budżetu; Poglądy liberałów i etatystów; Budżety
samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich; Mierniki rozwoju
gospodarczego. Czas: ok. 28 min. Nr inw. 645DVD
Pieniądz w gospodarce [Film]
Tematyka poruszana w filmie: Od muszelki do karty płatniczej - historia
pieniądza w pigułce; Cechy i funkcje pieniądza; Wpływ podaży
pieniądza na gospodarkę; Rola NBP w obronie wartości krajowej
waluty; Krwiobieg gospodarki - znaczenie procesu alokacji kapitału
w gospodarce, znaczenie instytucji finansowych (banków i giełdy), opis
funkcjonowania systemu bankowego i giełdy, produkcja pieniędzy;
Inwestuję własne pieniądze - różne formy inwestowania. Czas: ok. 29
min. Nr inw. 646DVD
Jestem aktywny na rynku pracy [Film]
Tematyka poruszana w filmie: Rynek pracy; Źródła bezrobocia;
Znaczenie mobilności zawodowej w skali kraju i w skali Unii
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Europejskiej; Formy zatrudnienia; Czy istnieje idealny pracodawca?
(wady i zalety zatrudnienia się w sektorze prywatnym i publicznym,
w korporacji i małej firmie); Poszukiwanie pracy; Jak najbezpieczniej
podjąd pracę za granicą? (informacja o warunkach na zagranicznych
rynkach pracy, poszukiwane zawody, zagrożenia, korzyści); Praca
w instytucjach Unii Europejskiej. Czas: ok. 29 min. Nr inw. 647DVD
Przedsiębiorstwo od podszewki [Film]
Tematyka
poruszana
w filmie:
Znaczenie
przedsiębiorstwa
w gospodarce rynkowej; Małe i duże przedsiębiorstwa (ich znaczenie);
Struktura dużego przedsiębiorstwa; Praca - specyficzny zasób; Konflikty
społeczne, związki zawodowe, kodeks pracy, osłona socjalna
pracowników; Różnice w predyspozycjach do pracy na różnych
stanowiskach; Czy nadaję się na menedżera? (cechy menedżera, jego
zadania w przedsiębiorstwie, motywacja pracowników). Czas: ok. 23
min. Nr inw. 648DVD
Rozumiem prawa rynku [Film]
Tematyka poruszana w filmie: Definicja rynku; Prawo podaży i popytu,
cena równowagi; Rodzaje rynku (konkurencja doskonała, monopol,
oligopol, konkurencja monopolistyczna); Ochrona rynku; Systemy
rynkowe na tle doświadczeo PRL. Czas: ok. 23 min. Nr inw. 649DVD
o Zawód przyszłości: gdzie szukad, jak zdobyd [Film]
Niezależnie od sposobu rozumienia pojęcia "zawód przyszłości"
niezbędna jest świadomośd czynników wpływających na rynek pracy.
Co wpływa na fakt, że jedne zawody znikają a inne mają przed sobą
przyszłośd? Dlaczego powstają nowe zawody? Co to jest zawód
przyszłości? Procesy demograficzne, postęp technologiczny, zmiany
stylu życia, globalizacja, prawo podaży i popytu. Gdzie szukad zawodów
przyszłości? Jakie są nowe kierunki kształcenia? Jakie kompetencje
pracownika będą niezbędne? Lista zawodów przyszłości. Czas: 30 min.
Nr inw. 621DVD
o Planowanie kariery [Film]
Tematyka filmu: Czynniki psychologiczne wpływające na wybór
zawodu: cechy charakteru, zdolności i umiejętności, motywacje,
predyspozycje. Sześd typów osobowości i odpowiadające im zawody.
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Czynniki środowiskowe wpływające na wybór zawodu: rodzina, miejsce
zamieszkania, szkoła, rówieśnicy. Wpływ rozwoju techniki i zmiany
stylu życia na rynek pracy i powstawanie nowych zawodów.
Przewidywane procesy na rynku pracy: wzrost znaczenia wykształcenia,
wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Zawody przyszłości. Etapy
wyboru zawodu. Czas: ok. 37 min. Nr inw. 656DVD
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