Pozvánka Pospolu
REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A FIREM
Partnerství zapojené do projektu Pospolu Vás zve na regionální setkání zástupců škol a firem, jejichž
hlavními tématy bude seznámení se s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem a výměna
zkušeností, prezentace aktivit realizovaných v rámci projektu Pospolu.
Pořádané setkání
vzdělávání.

je

součástí

roku

Datum konání:

29. duben 2015

Čas:

9.00 – 17.00 hod.

průmyslu

a technického

Místo konání: SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.

Program:
8.30 – 9.00 hod.
9.00 – 9.30 hod.
9.30 – 10.30 hod.
10.30 – 10.45 hod.
10.45 – 12.00 hod.

12.00 – 13.00 hod.

13.00 – 13.15 hod.
13.15 – 14.00 hod.

14.00 – 15.00 hod.
15.00 – 17.00 hod.

prezence účastníků
zahájení minikonference, představení účastníků
výsledky projektu POSPOLU a návrhy systémových opatření
(Ing. Taťána Vencovská – obsahová man. projektu Pospolu)
coffee break
výměna zkušeností partnerství zapojených do projektu: formy spolupráce,
zkušenosti z pilotáže, osvědčené principy
(Ing. Milan Chylík – ISŠA Brno, Mgr. Lucie Pláňková – SOU a SOŠ
SČMSD, Znojmo)
současná situace absolventů na trhu práce
(Mgr. Emil Čopf – ředitel ÚP Znojmo, Jiřina Ondrušová – ředitelka OHK
Znojmo, Mgr. Jan Blaha, místostarosta města Znojmo – odbor
vzdělávání)
coffee break
současná situace odborného vzdělávání na středních školách – výhody a
nevýhody systému
(Mgr. Dana Andelová, Ing. Marie Měchová, Mgr. Miloš Procházka, Radek
Tesař aj.)
oběd
diskuse sociálních partnerů a zástupců škol o úrovni odborného
vzdělávání

Uvedený program je orientační.
Těšíme se na setkání
Potvrzení Vaší účasti zašlete na: hanzal.libor@sousoszn.cz (Mgr. Libor Hanzal, ředitel)
Akce je bezplatná, je určena pro zástupce škol, zaměstnavatelů, profesních sdružení a zřizovatelů.
Počet účastníků je omezen.
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

