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1. Náplň semináře 

 

Seminář byl pořádán za účelem zjištění klíčových problémů v oblasti jazykových kompetencí 

studentů při jejich přechodu do odborné praxe. Seminář probíhal dle předem určeného 

harmonogramu, jež je uveden níže. Jako prezentující vystoupili zejména bývají a současní 

studenti VŠB – TU Ostrava, jež již mají zkušenosti s tím, jak je jazyková vybavenost v rámci 

praxe důležitá a snažili se své zkušenosti předat dále. 

 

Program: 

16:00 – 16:15  Úvod a představení prezentujících 

16:15 – 18:00  Klíčové problémy a prezentace na témata 

Studenti: Proč se bojím mluvit cizí řečí? Proč se učím cizí jazyk…? 

Hosté: Jaká je jazyková vybavenost studentů v jiných zemích EU? Co zavést, aby bylo více 

jazykově vybavených studentů v odborné praxi? V čem si myslíte, že jsou hlavní problémy ve 

vzdělávací praxi? Co je MOOC? Co je novodobá virtuální učebna K- 12? 

18:00 – 18:30  Přestávka (coffee break) 

18:30 – 19:00  Brainstorming a diskuze všech zúčastněných 

19:00 – 19:50  Vyhodnocení a výstupy 

19:50 – 20:00  Poděkování, zhodnocení a závěr 
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2. Vyhodnocení 

V rámci této akce bylo podpořeno celkem 40 osob. 

 

2.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 40 

07.41.01  - muži 22 

07.41.02  - ženy 18 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 6 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 5 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 1 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

2.2 Přednášející 

  

Ing. Michal Gloger 

Ing. Petr Staníček 

 

Přednášející se vzdali nároku na honorář. 
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  

A. Pozvánka 

B. Prezenční listina účastníků 

C. Fotografie z exkurze (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 
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