Prešovská regionálna komora SOPK Vás pozýva na úvodnú konferenciu projektu

Posilnenie odborného vzdelávania v kontexte firemnej praxe
(č. INT/EK/PO/3/I/A/007, Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020,
spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja)

Termín: 22. september 2017 (piatok)
Miesto konania: Prešovská regionálna komora SOPK, Vajanského 10, Prešov
Podmienka BEZPLATNEJ účasti: zaslanie prihlášky* do 20. septembra 2017
Cieľom úvodnej konferencie je poskytnúť informácie a efektívne naplánovať aktivity
projektu. Podujatie je určené manažérom firiem a odborných škôl a tiež tým aktérom, ktorí sú
zapojení do odborného vzdelávania. Veríme, že v priebehu projektu spoločne zadefinujeme
aktivity a partnerstvá potrebné pre rozvoj odborného vzdelávania a ľudských zdrojov, ktoré
ich v našom regióne budú podporovať aj po skončení projektu. Poďme sa informovať,
zamyslieť a pokúsme sa robiť veci spoločne a lepšie!
10:00-10:15
Registrácia
10:15-10:30
Predstavenie projektu Posilnenie odborného vzdelávania v kontexte firemnej praxe
Helena Virčíková, riaditeľka Prešovskej regionálnej komory SOPK
10:30-11:30
Prezentácie spoločností SPINEA, GOHR, FTE, LINAK – predstavenie jednotlivých firiem so
zameraním na aktivity v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, ponuka exkurzií pre zástupcov odborných
škôl + študentov (návrh programu a termínu exkurzie, max. počet účastníkov)
11:30-11:40
Prezentácia Spojenej školy ul. Ľudmily Podjavorinskej, ktorá pre cieľovú skupinu zástupcov
základných škôl, rodičov a budúcich študentov za prítomnosti spolupracujúcich firiem bude organizovať
workshop. V rámci plánovaného workshopu škola predstaví odborné učebne a dielne, COV a
spoluprácu s firmami. Odznie aj krátka informácia študentov, ktorí už majú skúsenosť s duálnym
systémom vzdelávania. Prítomní zástupcovia firiem budú odpovedať na otázky rodičov, resp. budúcich
študentov.
11:40-11:45
Informácia o pripravovanej 2-dňovej exkurzii do Rzeszówa (26.9.-27.9.2017) pre podnikateľov
a manažment škôl. Účastníci exkurzie sa dozvedia, ako funguje odborné vzdelávanie v Poľsku, aké
majú problémy / riešenia. Príklady dobrej praxe budú predstavené počas návštev dvoch poľských
firiem.
11:45-12:00
Aktivity, skúsenosti a odporúčania regionálneho koordinátora ŠIOV pre odborné vzdelávanie
12:20-13:00
Diskusia
V neformálnej diskusii Vás pozývame pokračovať počas pohostenia. Tešíme sa na Vašu účasť!
* Prihlášku pošlite do 20. septembra 2017 mailom na adresu frantisek.kupciha@sopk.sk .

Prešovská regionálna komora SOPK
Vajanského 10
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