VYHODNOCENÍ
lektorských dní pro lektory dalšího podnikového vzdělávání
konaných ve dnech 4.-5. září 2012 v Karviné
Program: dle pozvánky
Počet účastníků: 4
Cíl lektorských dní: provést ověření 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 provedení vlastního proškolení účastníků vybranými moduly se současnou
zpětnou vazbou a získání praktických připomínek školených na prezentované moduly, což
bude využito při dokončení jednotlivých modulů.
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:
Modul 04 – Hodnocení rizik v prostorách s nebezpečím výbuchu
Modul 06 - Zamezení působení iniciačních zdrojů
Připomínky a postřehy účastníků lektorských dní


problematika je nutná pro zpracování jednotlivých dokumentů požadovaných
legislativou v podnicích MSK. Lektorské dny byly pro ně velmi přínosné, nicméně
po přednesu nabyli dojmu, že o této pro tematice ví velmi málo.



ocenili provázanost s praxí, grafickou úpravu a přehledné zpracování jednotlivých
modulů. Nicméně převládal názor, že bez základních znalostí této problematiky to
nebude schopen lektor zvládnout a bude vyžadovat minimální znalosti lektora
problematiky výbušnosti. Bylo to dáno i tím, že vybrané moduly jsou již dosti
specifické. Nicméně poznámka byla obecná a účastníci rozhodně projevili zájem
tyto zpracované moduly.



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



návrhy účastníků na bližší rozpracování jednotlivých modulů pro potřeby jejich
firmy

Závěr
Lektorské dny prokázaly vysokou použitelnost zpracovaných modulů v praktickém školení,
zájem školených účastníků o jednotlivé bližší aspekty široké problematiky ve vztahu k
výbušnému prostředí. Účastníci se aktivně podíleli na lektorských dnech svými věcnými
dotazy ke konkrétním situacím známým jim z praxe a odbornými připomínkami.
Nedílnou součástí lektorských dní byla odborná diskuse k tématům s evidentním zájmem
v odborném růstu účastníků týkající se problematiky výbušného prostředí.
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