Pozvánka na kulatý stůl
projektu POSPOLU na téma

Jak zlepšit kvalitu v odborném vzdělávání?
Vážená paní / vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na kulatý stůl projektu POSPOLU, který otevře diskusi
ke kvalitě odborného vzdělávání, spolupráci se zaměstnavateli a návrhům změn a
opatření v odborném vzdělávání.
Cílem kulatého stolu je seznámit Vás s návrhy nových prvků odborného
vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem (tzv. Nový model odborného
vzdělávání) a získat Vaše názory na dané téma.

Datum konání:

20. února 2015

Čas konání:

10:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Hotel OMEGA BRNO, Křídlovická 19b, 603 00 Brno

Diskusní témata např.:
Jak posílit praktické složky vyučování?
Jak posílit kvalitu personálně?
Jak umožnit lepší prostupnost systému?
Na akci zazní názory, stanoviska, analýzy a informace od pracovníků Národního
ústavu pro vzdělávání, ředitelů/ředitelek SOŠ a SOU, zástupců Krajských úřadů,
zaměstnavatelů a zaměstnavatelských svazů.
Těšíme se na Vaši účast.

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

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

Prosíme zájemce, aby se registrovali na e-mailu petra.kratochvilova@nuv.cz ,
nebo na tel. 274 022 407, nejdéle do pondělí 16. února.
Informace k obsahu akce podá JUDr. Petr Jansa, petr.jansa@nuv.cz, 774 720 437.

Program:
10:00 – 10:10

Zahájení kulatého stolu

10:10 – 11:10

Prezentace návrhu nového modelu odborného vzdělávání
Pospolu a souvisejících nástrojů Pospolu PhDr. Olga Kofroňová, PhD.

11:10 – 12:30

Občerstvení

12:30 – 13:30

Panelová diskuse se zástupci Národního ústavu pro vzdělávání,
řediteli/ředitelkami SOŠ a SOU, zástupci Krajských úřadů,
zaměstnavatelů a zaměstnavatelských svazů.
moderuje Mgr. Irena Palánová

13:30 – 14:50

Občerstvení

14:50 – 15:00

Diskuze k jednotlivým návrhům a opatřením
moderuje JUDr. Petr Jansa

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

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

