VYHODNOCENÍ
lektorských dní pro lektory dalšího podnikového vzdělávání
konaných ve dnech 24.-25. října 2011 v Ostravě
Program: dle pozvánky
Počet účastníků: 5
Cíl lektorských dní: seznámit účastníky s vývojem vzdělávacích modulů v rámci projektu
„Nové kompetence lektorů dalšího vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků
MSK, č. projektu CZ.1.07/3.2.02.0056
Obsahem bylo provést evaluaci a odbornou oponenturu vyvíjených modulů, získat
zpětnou vazbu a praktické připomínky účastníků, které budou využity při dalším
dopracování.
Vlastní vyhodnocení
V rámci lektorských dní proběhlo úvodní seznámení potenciálních lektorů z podniků MSK
s vlastním projektem, jeho náplní a stanovenými cíli včetně přednesení níže uvedených
modulů, příp. podání informace k stavu rozpracovanosti jednotlivých modulů:
Modul 01 Legislativní požadavky ve vztahu k problematice prostředí s nebezpečím
výbuchu (presentace první verze celého textu modulu)
Modul 02 Hořlavé látky v provozech (presentace rozpracovaného stavu textu modulu)
Modul 03 Klasifikace prostor (presentace celého konečného textu modulu)
Modul 04 Hodnocení rizik v prostorách s nebezpečím výbuchu (presentace 1. verze textu
modulu)
Ostatní moduly nebyly presentovány z důvodu průběžného rozpracování jednotlivých
modulů
Připomínky a postřehy účastníků lektorských dní
•

problematika je nutná pro zpracování jednotlivých dokumentů požadovaných
legislativou v podnicích MSK z důvodu dosavadního nedostatečného řešení BOZP
ve vztahu k výbušnému prostředí

•

obsáhlá legislativní a normativní základna pro řešení BOZP ve vztahu k výbušnému
prostředí

•

zájem o řešení této problematiky v jednotlivých podnicích MSK

•

vstřícnost školitelů IHAS s.r.o. při presentaci problematiky, kvalitní a přehledné
zpracování jednotlivých modulů

•

vysoká odbornost a kompetentní přístup jednotlivých školitelů IHAS s.r.o.

•

možnost získání kompaktních informací o nových trendech v oblasti rizik
v prostorech s nebezpečím výbuchu

•

návrhy účastníků na bližší rozpracování jednotlivých modulů pro příslušné provozy
konkrétních podniků MSK

•

návrhy na vysvětlení části problematiky in situ

•

zájem o diskusi k dalším zpracovávaným modulům

Závěr
Lektorské dny prokázaly zájem o řešení problematiky BOZP ve vztahu k výbušnému
prostředí, jednotliví uchazeči se aktivně podíleli svými odbornými připomínkami na
presentacích včetně obsáhlé diskuse s prokazatelným zájmem pokračovat ve vzdělávání se
v této oblasti. V současné době probíhá diskuse s jednotlivými zpracovateli příslušných
modulů za účelem zapracování relevantních připomínek.
O lektorských dnech byla rovněž podána informace na semináři pořádaném fy IHAS
v Tetčicích. Někteří účastníci projevili zájem se účastnit lektorských dnů, čímž se podařilo
zajistit další potenciální zájemce.
Tento projekt je financovaný z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

