Vzdělávací akce projektu Pospolu o spolupráci škol a firem
Od konce ledna 2014 do května 2015 probíhají zdarma ve všech regionech ČR v rámci projektu
Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem vzdělávací kurzy, koučování a workshopy pro
pedagogické pracovníky a zástupce firem.
Níže naleznete stručné anotace k jednotlivým vzdělávacím akcím, odkazy na registraci a kontakty na
organizátory vzdělávacích akcí.

1) Kurzy pro pedagogické pracovníky – 75 kurzů ve všech regionech ČR
a)

Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET
Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu odborného vzdělávání a mobilit žáků, s možností popisu výsledků
učení skrze znalosti, dovednosti a kompetence. Budou mít možnost v praxi si vyzkoušet formulaci výsledků učení tak, aby
byly srozumitelné a užitečné.

b)

Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, jejich uvedení do praxe
Účastníkům semináře budou představeny vedle modely spolupráce škol a zaměstnavatelů a jejich využití pro nalézání
nových podnětů a plánování spolupráce školy a zaměstnavatelů. Seznámí se se strukturou popisné šablony a naučí se ji
vyplňovat a používat.

c)

Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku a možnosti doplnění ŠVP
Účastníci se seznámí s obecným modelem spolupráce škol a zaměstnavatelů. Naučí se pracovat s modulem odborný
výcvik, seznámí se se strukturou šablony pro odborný výcvik, naučí se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování
spolupráce a jejího začlenění do ŠVP.

d)

Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování této spolupráce do ŠVP
Účastníci budou pracovat s modely spolupráce škol a firem, s modulem praktické vyučování. Seznámí se se strukturou
šablony odborná praxe, naučí se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce v ŠVP. Získají podněty k
úpravám ŠVP s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v učebním plánu, profilu absolventa a učební osnově odborná praxe.

e)

Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních odborných školách
Účastníci se seznámí s podněty ke koncipování profilové maturitní zkoušky vycházející z různých škol, které byly
zpracovány v publikaci Profilová maturitní zkouška v odborných školách. Seznámí se s modely spolupráce škol a firem, s
modulem profilová maturitní zkouška, se strukturou šablony PMZ, naučí se využívat kontaktu se sociálními partnery při
ukončování vzdělávání žáků maturitní zkouškou.

2) Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky a zástupce firem 25 koučování ve všech regionech
ČR
Vzdělávání je koncipováno jako koučování dvojic reprezentujících spolupráci škol a firem (tedy vždy jeden zástupce školy a
jeden zástupce firmy). Vzdělávací program bude obsahovat skupinový seminář dvojic, samostudium a individuální konzultace
dvojic s koučem.
a)

Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání - 6 dvojic (pedagog + zástupce firmy)
Účastníci si ujasní, jakými formami a metodami je efektivní probouzet a posilovat zájem žáků o vzdělávání a řemeslo.

Tento projekt je hrazen z prostředků ESF a z prostředků státního rozpočtu ČR.

b)

Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce – 6 dvojic (pedagog + zástupce firmy)
Dvojice se pokusí dobrat toho, jaké kompetence potřebují žáci, aby se uplatnili na trhu práce a jak se k těmto kompetencím
co nejefektivněji dostat.

c)

Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery – 6 dvojic (pedagog + zástupce
firmy)
Účastníci si ujasní, jaké kompetence potřebují učitelé a instruktoři k tomu, aby mohla dobře probíhat spolupráce mezi
školou a firmou, prodiskutují návrhy, jak se k těmto kompetencím efektivně dopracovat.

d)

Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery – 6 dvojic (pedagog + zástupce firmy)
Dvojice se pokusí odpovědět na otázky, co může škola dělat pro maximálně efektivní a bezproblémovou spolupráci se
sociálními partnery včetně toho, jak tyto partnery vyhledávat a jak podpořit jejich motivaci ke spolupráci.

e)

Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou – 6 dvojic (pedagog + zástupce firmy)
Účastníci si ujasní, jak může firma (sociální partner) efektivně ovlivňovat spolupráci se školou, jaké výhody spolupráce pro
firmu přináší a z jakého důvodu by firmy měly o spolupráci usilovat.

3) Workshopy – vzdělávání v regionech 30 kurzů, Praha/Brno/Ostrava
Tyto workshopy jsou rozlišeny dle jednotlivých skupin oborů vzdělání, jsou zaměřeny na inovaci a inspiraci pro jednotlivé obory
a výměnu zkušeností.

Registrace
K účasti na jednotlivé vzdělávací akce se již nyní můžete online přihlásit:


http://customer.bnvconsulting.com/registrace



http://www.nuv.cz/pospolu/vzdelavaci-akce

Kontakty na organizátory kurzů:
BNV Consulting
Mgr. Helena Mitwallyová
Mob.: +420602 289 459
e-mail:helena.mitwallyova@bnvconsulting.com
Roman Řehák
Mob.: 420 776 059 791
e-mail:roman.rehak@bnvconsulting.com

Petra Tejklová
Mob.: 420 728 404 042
e-mail:petra.tejklova@bnvconsulting.com
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