VYHODNOCENÍ
lektorských dní pro lektory dalšího podnikového vzdělávání
konaných ve dnech 11.-12. října 2012 v Karviné
Program: dle pozvánky
Počet účastníků: 6
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 účastníky, dle zpětný reakcí,
přínosné.



vzhledem k pracovnímu zaměření školených pracovníků (instalace el. zařízení do
prostor s nebezpečím výbuchu, projektování,…) nebylo v průběhu školení potřeba
zabíhat do základních principů problematiky nebezpečí výbuchu. Školení účastníci
vykazovali velký zájem o problematiku elektrických zařízení v prostorách
s nebezpečím výbuchu.



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



účastníci měli konkrétní postřehy z praxe a zdůrazňovali potřebu návodu pro
instalace a hodnocení rizik pro bioplynové stanice, kde provozovatelé nemají
zkušenosti s technologiema provozovanými v podmínkách výbušné atmosféry



Někteří účastníci projevili konkrétní zájem o zpracované moduly.

Závěr
Lektorské dny prokázaly vysokou použitelnost zpracovaných modulů v praktickém školení,
zájem školených účastníků, daný rovněž specifickým pracovním zaměřením školených, 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, včetně konkrétních dokumentací vyžadovaných legislativou a odbornými
připomínkami.
Jeden z účastníků projevil zájem o modul, na základě kterého by prováděl školení
v podmínkách bioplynových stanic.

Tento projekt je financovaný z prostředků ESF
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