INFORMACE - ŠKOLENÍ NA ŠKOLITELE V OBLASTI UDRŽITELNOSTI:
EVROPSKÝ PROGRAM PROF/TRAC
Cíle programu PROF/TRAC
Jedním z cílů projektu PROF-TRAC je rozvoj evropského centrálního programu Školení pro
školitele. Cílem je zefektivnit a sjednotit stávající školící materiály či akreditační systémy
celoživotního vzdělávání. Program vytvoří „ambasadory“, kteří budou iniciovat a organizovat
národní školící programy a budou školit školitele v národním měřítku.
Evropská rada architektů (ACE) jako člen platformy PROF/TRACK nabízí možnost vyslat dvě
osoby (CPD trainers = školitele celoživotního vzdělávání) na školení, které se v září 2016
uskuteční v Záhřebu.
Průběh školení
Kurz je otevřen pro 21 účastníků ze 7 zemí a trvá 3 dny. První část kurzu je věnována
přednáškám zaměřeným na vývoj národních kurzů. Přednášky vedou zkušení profesionálové
z partnerských organizací HIA a ISSO (Nizozemí), AAU (Dánsko), ČVUT (Česká republika) a
IVE (Španělsko). Přednášky se zaměřují na různé oblasti jako je mapování potřebných
dovedností, popis dostupných výukových materiálů, moderní výukové metody a v neposlední
řadě na navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), jejich konstrukci,
uvedení do provozu i následný provoz. Druhá část kurzu proběhne formou workshopu. Během
něj si vytvoří týmy z každé země školicí kurz specifický pro potřeby dané země. Celý kurz
je ukončen prezentací výsledků workshopu a diskusí.
Školení proběhne v anglickém jazyce.
Požadavky na kandidáty.




Hledají se dva odborníci, orientující v problematice udržitelnosti / nZEB (nearly zeroenergy buildings = budovy s téměř nulovou spotřebou energie)
Předpokladem je i zkušenost se školením a výukou či přímo vzděláváním v rámci CPV
Proaktivní přístup a komunikativnost – výhodou je síť kontaktů na ostatní odborníky v
oboru a ochota být ambasadorem tohoto vzdělávacího systému pro ČR

Termín a místo školení
Vybraní uchazeči se zúčastní mezinárodního školení v Záhřebu ve dnech 19. – 21. září
2016. Evropská rada architektů (ACE) účastníkům školení hradí výdaje spojené s cestou
(ubytování a dopravu).
Kontakt ČKA:
Ing. Tereza Michalová; tereza.michalova@cka.cc, +420 731 508 028

Více informací o programu na http://proftrac.eu/

