Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých
Datum:

pondělí 8. 11. 2021 od 9:00

Místo:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec
Králové, sál Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

8:30 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Úvodní slovo
Adam Valenta – radní Královéhradeckého kraje
Mgr. Martin Horák – ředitel Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Hradci
Králové

9:15 – 9:40

Akademie chytrého regionu aneb jak se chytře vzdělávat z pohodlí
domova či kanceláře
Centrum investic, rozvoje a inovací

9:40 – 10:00

Jak rozvíjet lokální ekonomiku a příklady dobré praxe
Mgr. Martina Ceplová, ředitelka regionální kanceláře KHK CzechInvest

10:00 – 10:30

Nástroje a projekty podporující rozvoj a vzdělávání zaměstnanců,
flexibilní formy zaměstnávání, zvýšení adaptability zaměstnanců
Bc. Markéta Tilkeridu, Specialista monitoringu v projektu EFES, Úřad práce ČR
– Krajská pobočka v Hradci Králové

10:30 – 10:50

Nabídka dalšího vzdělávání na Univerzitě Hradec Králové
doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová, Univerzita Hradec Králové

10:50 – 11:15

Další vzdělávání dospělých v České republice
Zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, a.s.

11:15 – 11:40

Přestávka – coffee break

11:40 – 13:30

Kulatý stůl a společná diskuse nad tématem Jak pracovat s talenty na
školách či ve firmách včetně příkladů dobré praxe z různých regionů
ČR

13:30 – 14:00

Závěr

Anotace k příspěvkům
Akademie chytrého regionu aneb jak se chytře vzdělávat z pohodlí domova či kanceláře
Centrum investic rozvoje a inovací
Jak rozvíjet obce a regiony? V Akademii Chytrého regionu se dozvíte vše, co rozhoduje o zdravém a
vyváženém rozvoji obce, města i celého kraje. Naučíte se, jak předvídat a řídit vývoj obce, jak
podporovat podnikání v obci, jaké nové trendy pomůžou v rozvoji obce a jak to všechno financovat. V
příspěvku Vám ukážeme, jaké online kurzy, ale i prezenční lekce a poutavé exkurze jsou pro zájemce
připraveny.

Lokální ekonomika a další nabídka vzdělávání nejen pro obce
Mgr. Martina Ceplová, CzechInvest
Rozvoj lokální ekonomiky je jeden ze způsobů, jak posilovat konkurenceschopnost obcí v kraji. Je to
péče o ekonomický potenciál, který si dokážeme vytvořit vlastním úsilím a dovednostmi, a to takovým
způsobem, aby byl využívám v dané lokalitě ku prospěchu jejích obyvatel. Jaké faktory ovlivňují lokální
ekonomiku? Co vše je potřeba zohlednit při budoucím rozvoji území? Na tyto a další otázky odpoví
vzdělávací kurz určený pro zástupce obcí vytvořený pod hlavičkou CzechInvestu. Dále se můžete nechat
inspirovat příklady dobré praxe ostatních obcí.

Nástroje a projekty podporující rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, flexibilní formy
zaměstnávání, zvýšení adaptability zaměstnanců
Bc. Markéta Tilkeridu, Specialista monitoringu v projektu EFES, Úřad práce ČR – Krajská pobočka v
Hradci Králové
Přehled projektů úřadu práce zaměřených na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, podporu flexibilních
forem zaměstnávání, systematickou pomoc pro zaměstnance a zaměstnavatele při redukci pracovních
míst nabídne příspěvek Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Hradci Králové.

Univerzita Hradec Králové … nabídka dalšího vzdělávání
doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová, Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové nabízí v rámci celoživotního vzdělávání široké spektrum zajímavých kurzů.
Příspěvek účastníky provede nabídkou programů a kurzů jednotlivých pracovišť – Institutu dalšího
vzdělávání Fakultě informatiky a managmentu UHK, Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické
fakulty UHK nebo centra Celoživotní vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UHK.

