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PARTNEŘI:
Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH, Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und
Chemieberufe Dresden mbH, Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”,
Národní ústav pro vzdělávání, Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Střední průmyslová škola
chemická Brno a zástupci:





sociálních partnerů
odborných škol a zařízení poskytující odborné vzdělání
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CÍL PROJEKTU:
Projekt TraWi se týká chemického průmyslu a v souladu se strategií Evropa 2020 pro inteligentní a
udržitelný růst podporující začlenění si klade projekt za cíl posílit spolupráci mezi odborným
vzděláváním a podniky v Polsku a České republice.
Na základě zkušenosti vyplývajících z duálního systému odborného vzdělávání v Německu budou
vypracovány a otestovány koncepty, které by měly v obou zemích (PL, CZ) přispět k přiblížení
vzdělávacích programů potřebám světa práce.
POPIS PROJEKTU:
V Polsku a České republice budou vytvořeny pracovní skupiny, které budou analyzovat návrhy
metodicko-didaktických konceptů a vzorové pracovní úkoly vytvořené školami nebo podniky pro obory
analytická chemie (chemik laborant) a chemik (chemik operátor). Dotazníkové šetření mezi podniky
umožní definovat požadavky zaměstnavatelů na profil pracovníků těchto vybraných povolání v
chemickém sektoru. Na základě analýzy dotazníkového šetření budou vypracovány nové pedagogické
koncepty umožňující vytvářet vzdělávací programy, které budou reflektovat potřeby praxe. Vytvořené
koncepty budou pilotně ověřeny ve školách nebo školsky orientovaných zařízeních ve školním roce
2014/2015. Po skončení testovací fáze budou tyto výstupy evaluovány a diseminovány v partnerských
zemích.
KONTAKT: Cristiana Nicoletti, trawi@qfc.de
S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie.
Tento projekt byl realizován za fi nanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá na použití
informací, jež jsou jejich obsahem.

