
Nabízíme semináře, koučování, workshopy, vzdělávací akce 
pro zástupce středních škol a firem 

 

 vedené odborně školenými lektory trénovanými v oblasti komunikace

  přizpůsobené účastníkům s možností pořádání semináře 

nebo koučování na míru Vaší škole

různá témata a místa konání

zdarma v projektu Pospolu

Spolupráce 
mezi školami 
a firmami
Máte zkušenosti 
se spoluprací školy 
a firmy?

Informace a novinky
Rádi byste se dozvěděli 

o vývoji nástrojů pro spolupráci 
mezi školami a firmami?

Sdílení zkušeností
Chcete předat své 

zkušenosti a náměty 
řešitelskému týmu 

Pospolu?

Podněty
Chcete se podílet 
na podnětech 
k opatřením rozvíjejícím 
spolupráci škol a firem?

Diskuze
Rádi byste se zapojili 
do diskuze k realizaci 

praktického vyučování?

Vzdělávání na míru
Chcete využít možnosti 

zorganizovat seminář 
nebo koučování na míru 

Vaší škole?

Projekt Podpora spolupráce škol a firem 
se zaměřením na odborné vzdělávání 
v praxi – Pospolu pořádá vzdělávací 
akce pro zástupce středních škol a firem. 

Více informací najdete na www.projektpospolu.cz

www.projektpospolu.cz


customer.bnvconsulting.com/registrace 

www.projektpospolu.cz/vzdelavaci-akce 

• Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET

• Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, jejich uvedení do praxe

• Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku a možnosti doplnění ŠVP

• Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování této spolupráce do ŠVP

• Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních    

   odborných školách

TÉMATA SEMINÁŘŮ

TÉMATA KOUČOVÁNÍ

WORKSHOPY PRO JEDNOTLIVÉ SKUPINY OBORŮ

REGISTRACE 

• Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání

• Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce

• Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery 

• Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery 

• Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou 

Kontakty na organizátory kurzů: 
Mgr. Helena Mitwallyová 
Mob.: +420 602 289 459 
helena.mitwallyova@bnvconsulting.com 

Petra Tejklová 
Mob.: +420 728 404 042
petra.tejklova@bnvconsulting.com

Roman Řehák 
Mob.: +420 776 059 791
roman.rehak@bnvconsulting.com 

Kontakty na členy řešitelského týmu Pospolu: 
Semináře a koučování
Mgr. Ludmila Luxová
Mob.: +420 777 730 439
ludmila.luxova@nuv.cz

Workshopy
Ing. Milena Škorpilová
Mob.: +420 775 334 055
milena.skorpilova@nuv.cz

Workshopy
Ing. Eva Rathouská-Grmelová
Mob.: +420 724 652 209
eva.rathouska@nuv.cz

Kalendář vzdělávacích akcí 

www.projektpospolu.cz/kalendar

Cílem workshopů je diskuze a výměna zkušeností účastníků s praktickým vyučováním 

v reálném pracovním prostředí a získání zpětné vazby na aplikované modely spolupráce 

škol a firem, které vznikly v projektu Pospolu.

customer.bnvconsulting.com/registrace
www.projektpospolu.cz/vzdelavaci-akce
www.projektpospolu.cz/kalendar

