POZVÁNKA
na 6. setkání českých a německých odborníků
v rámci projektu „GEMINI“
v pátek 1. března 2019 v ČR
Vážení přátelé,
v rámci projektu „GEMINI – Společná iniciativa pro česko-německý trh práce pomocí
přeshraniční profesní orientace“ Vás srdečně zveme na setkání českých a německých
odborníků
v pátek, 1. března 2019
10.00 hod – 14.00 hod
Místo konání: iQLANDIE v Liberci
Místnost: zasedací místnost 3. patro

Cílem našeho dalšího setkání bude seznámit se se vzniklou publikací pro pedagogy a probrat
její obsahovou stránku a přínosy pro přeshraničním pracovní trh v Euroregionu Nisa - Neisse
- Nysa. Chtěli bychom společně s Vámi diskutovat o možnostech jejího využití.
Těšíme se na Vaši účast! Vyplněnou přihlášku (viz níže) nám prosím zašlete e-mailem do
25. února 2019 na katerina.tandlerova@cvlk.cz nebo na info@venkovskyprostor.cz.

Program akce naleznete na následující straně.

Se srdečným pozdravem
Realizační tým projektu GEMINI

PROGRAM
Datum konání:

pátek 1. března 2019

Místo konání:

iQLANDIE Liberec
Místnost: zasedací místnost 3. patro

(Případné změny programu vyhrazeny)

Č.

Čas

Obsah

Lektor

1

10:00 - 10:05

Registrace a přivítání

2

10:05 - 10:35

Shrnutí dosavadního průběhu seminářů
pro žáky a pedagogy v Německu,
pozvánka na závěrečnou akci GEMINI do
IBZ na 12.3.2019

Kateřina Tandlerová,
MŠ a SŠ Na Bojišti
Ralf Ostrowski, IBZ

10:35 - 11:00
3

4

11:00 - 11:20

GEMINI shrnutí akcí pro pedagogy a žáky
v ČR, úvod o vzniklé publikaci pro
pedagogy
Aktuality v oblasti přeshraniční profesní
orientace z pohledu zástupců IHK
(Průmyslové a obchodní komory) v Žitavě

Petra Vokasová, VP
Kateřina Tandlerová,
MŠ a SŠ Na Bojišti
Jiří Zahradník, IHK
Zittau

11:20 - 11:30

Přestávka

11:30 – 13:00

Detailní představení publikace jejími
spoluautorkami pí. Zbránkovou a pí.
Maršíkovou – aktivity podporující
profesní orientaci žáků a studentů v ERN,
praktické ukázky
Diskuze a zodpovídání dotazů směřujících
k publikaci

Kateřina Maršíková

Výměna zkušeností, prostor pro
individuální rozhovory, slovo závěrem

Moderátorka
Petra Vokasová

5

13:00 - 13:30

6

13:30 - 14:00

Magdalena
Zbránková
Kateřina Tandlerová

PŘIHLÁŠKA
na 6. setkání českých a německých odborníků
v rámci projektu „GEMINI“
v iQLANDII v Liberci
Datum konání:

1. března 2019

Závaznou přihlášku nám prosím zašlete nejpozději do 25. února 2019
e-mailem na: katerina.tandlerova@cvlk.cz nebo na info@venkovskyprostor.cz

Zájemce (podnik/zařízení/instituce)

Adresa (ulice, č.p., PSČ, město)

Telefon/Fax

E-mail

Setkání se zúčastním/e v počtu ... osob/y.

Příjmení, jméno

Příjmení, jméno

