Vzdělávání žáků v odborných školách
ve spolupráci se zaměstnavateli
Závěrečná konference projektu Pospolu
N
 ad konferencí převzal osobní záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy
PhDr. Marcel Chládek, MBA. a Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ú
 čast přislíbili:
Mgr. Václav Pícl, pověřen řízením Národního ústavu pro vzdělávání
Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy
Ing. Pavel Juříček, Ph.D., člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy

Termín: 14. května 2015
Čas: 9:30-17:00
Místo: Kulturní centrum Novodvorská, Novodvorská 1013/151, Praha 4
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POZVÁNKA

 ílem společného setkání je vyhodnocení projektu, seznámení s jeho výsledky a s návrhy
C
opatření. Na konferenci budou oceněni instruktoři z firem nominovaní na Cenu Pospolu
pro instruktora ve firmě, nad níž převzal záštitu Svaz průmyslu a dopravy a Ministerstvo
průmyslu a obchodu. V odpoledních panelových diskuzích se zaměříme na systémová
opatření, na způsoby dosahování kvality při spolupráci se zaměstnavateli a na zkušenosti
z odborného vzdělávání v zahraničí.
Proto je třeba se již při přihlášení zaregistrovat do příslušné sekce:
A) Systémová opatření směřující k podpoře spolupráce škol a firem.
B) Jak dosahovat kvality při vzdělávání v reálném pracovním prostředí.
C) Zahraniční zkušenosti z odborného vzdělávání.
Těšíme se na viděnou.		
Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. 			
ředitel odboru středního vzdělávání, MŠMT		

Mgr. Petr Naske
hlavní manažer projektu, NUV

Přihlášení elektronicky: Registrujte se zde.
Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity konference, nejdéle do 30. 4. 2015.
Parkování: v okolí kulturního centra bezplatně
Doprava MHD: metro C – Kačerov, bus č. 106, do stanice Sídliště Novodvorská,
metro C – Háje, bus č. 197 do stanice Sídliště Novodvorská,
metro A – Strašnická, bus č. 196 do stanice Sídliště Novodvorská
Dotazy: Ing. Milan Císař – tel. 774 089 176, email: pospolu.konference@nuv.cz

