Pozvánka Pospolu
REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A FIREM
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, koordinátor partnerství zapojeného
do projektu Pospolu, Vás zve na regionální setkání zástupců škol a firem. Hlavními
tématy bude seznámení s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem, výměna
zkušeností a prezentace aktivit zapojených partnerství.
Pořádané setkání je součástí
a technického vzdělávání.

roku

průmyslu

Datum konání:

21. 5. 2015

Čas:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Program:
8:30 – 9:00

Prezence

9:00 – 9:10

Úvodní slovo

Mgr. Radka Trylčová (ředitelka RHK PK)

9:10 – 10:10

Výsledky projektu POSPOLU a návrhy systémových opatření

Mgr. Martina Kaňáková (NÚV, projekt Pospolu)

10:10 – 10:20

Přestávka na kávu

10:20 – 12:20

Zkušenosti partnerství zapojených do projektu
 Mgr. Marcel Gondorčín (RHK PK;
Plzeňského kraje)

koordinátor

partnerství



Bohuslav Sobotka (SOUE Plzeň; garant za školu)



Zdeněk Pašek (K+B, garant za firmu)



Mgr. Zdeňka Buršíková (SOU Domažlice, garantka za školu)



Ing. Jiří Hájek (SOU stavební Plzeň, garant za školu)

Národní ústav pro vzdělávání, školské
poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, www.nuv.cz

Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením
na odborné vzdělávání
v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz

12:20 – 13:00

Oběd

13:00 – 13:30

Blok věnovaný žákům (zkušenosti s portfoliem žáka, ECVET…)

13:30 – 14:30



Bohuslav Sobotka (portfolio žáka, ECVET)



Mgr. Zdeňka Buršíková (JZZZ ve spolupráci s firmou)

Aktivity na podporu technických oborů a aktivity zaměřené na spolupráci
škol a firem v Plzeňském kraji


Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje



Plzeňský kraj



Techmania Science Center o. p. s.



Západočeská univerzita v Plzni

14:30 – 14:40

Přestávka na kávu

14:40 - 15:00

Diskuze a náměty na další spolupráci

Uvedený program je orientační.

Těšíme se na setkání
Mgr. Marcel Gondorčín
koordinátor partnerství

Akce je bezplatná, je určena pro zástupce škol, zaměstnavatelů, profesních sdružení a
zřizovatelů. Počet účastníků je omezen.
Potvrzení Vaší účasti zašlete na e-mail: gondorcin@rhkpk.cz.

Národní ústav pro vzdělávání, školské
poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, www.nuv.cz

Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením
na odborné vzdělávání
v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz

