
POZVÁNKA
Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje?

6. 11. 2015, 8:30 – cca 13:30 hod., Krajský úřad, Škroupova 18, Plzeň (prezence 8:00 – 8:30 hod.)
Odborná konference v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2015 pod záštitou Jiřího Stručka, náměstka

hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu Plzeňského kraje 

Tématem letošního ročníku je „Trendy a inovace na vzdělávacím trhu v ČR“ a související otázky:
Práce 4.0, internet věcí, gamifikace, individualizace, BIG DATA... Zatímco média se předhánějí v citacích 
kdejakého "guru", vzdělávací instituce se pokoušejí uchopit trendová témata, využít dostupné informace 
a přetavit je ve smysluplné produkty, ať už nové či inovované.

Co opravdu potřebuje trh práce v Plzeňském kraji? Přijďte a diskutujte s námi!

Program:

1. Důležitost dalšího vzdělávání dospělých v kraji 
Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu Plzeňského kraje

2. Od zaklínadel hledačů trendů k užitečné inovaci ve vzdělání
Mgr. Jana Brabcová, prezidentka a krajská koordinátorka AIVD ČR, jednatelka Grafia, s. r. o.

3. Aktuální informace ke školství v Plzeňském kraji
Jaroslav Sokol, vedoucí oddělení organizace školství, Krajský úřad Plzeňského kraje

4. Trh práce v ČR a v Plzeňském kraji - aktuální stav a novinky v práci úřadu
Zástupce ÚP ČR krajské pobočky v Plzni

5. Další vzdělávání 2015 + 
Mgr. Monika Měšťanová, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy

6. Může se Plzeň stát inovačním lídrem České republiky? 
Doc. RNDr. František Ježek, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, řešitel významných projektů 
a člen expertních týmů MŠMT

7. Work ability index jako způsob zjišťování vzdělávacích potřeb v podniku 
Mgr. Erika Konupčíková, výkonná ředitelka AIVD

8. Zmysluplné inovácie vo vzdelávaní 
PhDr. Branislav Frk, PhD., odborný asistent, Katedra andragogiky, Prešovská univerzita 

9. Trendy v profesním rozvoji učitelů
PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., vedoucí krajského pracoviště, Národní institut pro další vzdělávání  

10. Kooperace - podpora dalšího profesního vzdělávání 
Ing. Jolana Blažíčková, MBA, Fond dalšího vzdělávání Praha

11. Diskuse

Změna programu vyhrazena. 

Akce je určena: školám všech stupňů, úřadům, soukromým vzdělávacím institucím, personalistům, ředitelům 
podniků a institucí, neziskovým organizacím a dalším aktérům na trhu vzdělávání Plzeňského kraje.

 



Harmonogram akcí v Plzeňském kraji 2015:
22. 10. 2015, 9:00 – 12:30 hod. – Best practice in HR
Seminář pro personální manažery Plzeňského kraje - po přihlášení ZD  E   zdarma
ÚMO 3 Plzeň, sady Pětatřicátníků 7 a 9, Plzeň

5. 11. – 6. 11. 2015 Plzeňský informační kotlík

 5. 11. 2015, 10:00 – 16:00 hod. - IT ve vzdělávání dospělých
Regionální seminář EPALE 
Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň

 6. 11. 2015, 9:00-12:30 hod. - Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje?
Odborná konference pod záštitou Jiřího Stručka, náměstka hejtmana pro oblast školství, sportu 
a cestovního ruchu Plzeňského kraje
Krajský úřad, Škroupova 18, Plzeň

 6. 11. 2015, od 19:30 hod. – Společenské setkání vzdělávacích institucí AIVD ČR
Hotel Plzeň, Budilova 15, Plzeň

listopad 2015 - Plzeňský literární festival
program naleznete ZDE

19. - 20. 11. 2015, 9:00 – 18:00 hod. - Festival regionálních nakladatelů
Knihovna města Plzně – Polanova síň, B. Smetany 13, Plzeň

24. 11. 2015 - Kariérové poradenství na téma: Kdo jsem a co chci? (zaměřeno na silné stránky, mapování 
kompetencí, mapování cílů)
Skupinové kariérové poradenství – po přihlášení zdarma
INFO KARIÉRA – Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje, Tylova 33, Plzeň 

26. 11. 2015, 9:00 – 12:30 hod. – Best practice in HR
Seminář pro personální manažery Plzeňského kraje - po přihlášení ZDE zdarma
ÚMO 3 Plzeň, sady Pětatřicátníků 7 a 9, Plzeň 

Průběžně listopad: ochutnávky vzdělávacích akcí členů  apod. – info viz www.tydnyvzdelavani.cz 

Organizace: Grafia, s.r.o., krajský koordinátor AIVD ČR
ve spolupráci s členy AIVD,  Krajským úřadem Plzeňského kraje a dalšími partnery 

Kontakt: Grafia, s.r.o.
Budilova 4
Plzeň
Tel. 377 22 77 01
E-mail: sekretariat@grafia.cz

Přihláška na konferenci Quo vadis: ZDE, info@grafia.cz
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