POZVÁNKA
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
ve spolupráci se zahraničními partnery
zve na mezinárodní setkání

VET Day - Ostrava II.
Motto: podporujeme polytechnické a odborné vzdělávání
Datum:

24. 11. 2022, 9:00 – 15:00 hod.

Adresa:

Hotel Imperial, Tyršova 1250, Ostrava

PROGRAM
9:00 – 9:30

Zahájení VET Day
Uvítání účastníků VET Day Ostrava II., představení partnerů projektu
Better VET for Better Future

9:30 – 15:00

Podpora polytechnického a odborného vzdělávání aneb ... něco
pro učitele i nadšence
Formou interaktivních workshopů budou v průběhu dne představena
dvě témata určená k následnému využití ve výuce či zájmové činnosti.

Téma I: 9:30–12:00 (přestávka 10:30-10:45)
KUKA robot – ukázky využití v průmyslu a odborné praxi
Lektor: Mgr. Ing. Wojciech Blaszczyk, RZPWE, Opole
●

Tlumočení v rámci workshopu z - do češtiny/polštiny zajištěno

12:00 – 13:00 oběd
Téma II: 13:00 – 15:00 (přestávka 14:00-14:15)
Základy měření a význam kvality ve strojírenství
Lektorka: Ing. Monika Žideková, Schaeffler Academy Slovensko, Kysucké Nové Město

REGISTRACE
Odkaz na registrační on-line formulář naleznete: http://khkmsk-registrace.cz/
Vstup je pro registrované zdarma.
Project Erasmus+: Better VET for Better Future (Bet on VET)
Project No: 2020-1-CZ01-KA202-078445

Součástí workshopů bude ukázka dokumentace, výukových a pracovních
materiálů pro pedagogy a žáky a představení podmínek pro přípravu a využití
ve výuce.
Cílová skupina:
pedagogové, aktivní pracovníci s mládeží při ZŠ, SŠ, SOŠ - SOU, odborníci a školitelé
v oblasti odborné přípravy, pracovníci organizací působících v oblasti počátečního
odborného vzdělávání, školitelé a mistři odborného výcviku.
Akce podporuje profesní rozvoj pedagogických i nepedagogických pracovníků:
Tempo vývoje moderních technologií ovlivňuje náš každodenní život stále intenzivněji.
Zaměstnavatelé denně řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Odborné
vzdělávání a příprava jsou stále významnějším faktorem konkurenceschopné a
inovativní ekonomiky.
Učitelé odborného vzdělávání a přípravy, mentoři, školitelé ... formují zájem o techniku
a technologie u mladé generace. Být stále v obraze, mít přehled o nových trendech,
technologiích a situaci na trhu práce znamená naplňovat potřebu dalšího profesního
i osobního rozvoje.
Získané poznatky a materiály budou moci účastníci využít ve výuce, zájmové
činnosti či odborné přípravě:
• v rámci výuky odborných předmětů zaměřených na zvýšení polytechnické
gramotnosti a využívání ICT
• v rámci mimoškolních aktivit zaměřených na polytechnickou výuku
v technických a zájmových kroužcích.

V případě dotazů kontaktujte:
Ing. Ladislav Kozák, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel.: 724 613 106.

Project Erasmus+: Better VET for Better Future (Bet on VET)
Project No: 2020-1-CZ01-KA202-078445

