Mezinárodní konference
Požadavky na stavební profese při realizaci strategie
bezuhlíkové Evropy
Motto: Nejen větrné, solární a jaderné elektrárny a elektrická auta jsou tématem cesty k bezuhlíkové
Evropě. Neméně významným úkolem je probíhající transformace stavebnictví, úspora energie při
výrobě stavebních materiálů, v průběhu výstavby, ale zejména v procesu jejich užívání. Stavebnictví
4.0 si vyžádá významné změny znalostí a dovedností většiny řemeslných profesí podílejících se na
nových energeticky úsporných domech, ale i při novém přístupu k rekonstrukcím. V rámci
evropského programu H2020 probíhá na toto téma společný projekt čtyř evropských zemí – CraftEdu,
který konference představí.
Termín konání:
Místo:

18. 2. 2021 od 9:00 do 15:30
Prezenčně – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha 1,
Václavské náměstí 833/31; Česká republika
Online – ABF Stream Facebook (přihlášení účastníci obdrží konferenční „Link“)

Registrace:

https://database.craftedu.eu/cs/course/7

Místo a forma: Kombinovaná presenční a online forma konference. Vystoupení přednášejících budou
realizována presenčně z auly Nadace ABF nebo jako předtočená videa, případně s on-line připojením
v reálném čase. Dotazy a „chaty“ budou realizovány na samostatném kanále. Konferenci bude možno
sledovat presenčně (v jednacím sále či prostřednictvím přenosu), nebo ze záznamu. Účast na
konferenci se předpokládá bezplatná. Jednacími jazyky bude čeština a slovenština (německá
a bulharská nebo anglická vystoupení budou tlumočena do češtiny.
Cílová skupina posluchačů: Slovenští a čeští zástupci odborných učilišť, středních odborných škol,
vysokých škol, organizátoři a lektoři akademií celoživotního vzdělávání z řady neziskového sektoru,
výrobci stavebních hmot, dodavatelské firmy a profesní cechy a sdružení, představitelé konsorcia
CraftEdu a jejich lektoři, představitelé resortu průmyslu a obchodu, resortu Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy a jejich příslušných zařízení.
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Program Konference:
9:00 – 9:30
30 min.

Připojení a registrace účastníků k online jednání
/ registrace na místě

Část 1:

Bezuhlíková Evropa a stavebnictví

Moderuje:

Jan Fibiger (Nadace ABF)

09:30 – 09:40
10 min.
09:40 – 09:50
10 min.
09:50 – 10:00
10 min.
10:00 – 10:20
20 min.

10:20 – 10:40
20 min.
10:40 – 10:50
10 min.
10:50 – 11:10
20 min.
11:10 – 11:20
10 min.
11:20 – 11:40
20 min.

Oficiální zahájení
Jiří Karásek (SEVEn)
Program bezuhlíkové Evropy a české cesty
k dosažení tohoto cíle
Představitel MPO ČR
Program bezuhlíkové Evropy a slovenské cesty
k dosažení tohoto cíle
Představitel MH SR
Význam evropských projektů pro přípravu
řemeslníků k realizaci energetické transformace
stavebnictví v EU (EASME)
Zástupce EU
Národní ústav vzdělávání, sektorové rady
Zástupce MŠMT NPI
Postavení řemeslníků v ČR a SR, mistrovské
zkoušky
Roman Pommer (HK ČR)
Potřeba a příprava zahraničních dělníků
Jiří Nouza (SPS v ČR)
Význam EU spolupráce v přípravě řemeslných
profesí
František Doktor (ViaEuropa, SK)
Představení VÝZNAMU A CÍLE projektu CraftEdu
a účasti jednotlivých zemí
Jiří Karásek (SEVEn)

11:40 – 12:40 Q&A, přestávka - Video sestřih z presentačních
programů pilotních kurzů a Stavba roku 2020
60 min.
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Část 2:
Moderuje:
12:40 – 13:10
30 min.
13:10 – 13:30
20 min.
13:30 – 13:50
20 min.
13:50 – 14:10
20 min.
14:10 – 14:30
20 min.
14:30 – 14:50
20 min.

Výukové materiály a možnosti vzdělávání
Renáta Schneiderová Heralová (ČVUT)
Představení slovenské cesty, elektro
Zuzana Kyrinovičová (UVS, SIEA, SK)
Představení rakouské cesty, montáž oken
Ronald Setznagel (17&7, AT)
Představení bulharské cesty, profese
Dragomir Tzanev (EnEffect, BG)
Úvod do výukových materiálů
Představení české cesty
Jan Fibiger (Nadace ABF)
Databáze a e-learningový obsah vzdělávacích
programů
Jiří Karásek (SEVEn)
Představení stálé výstavy stavebních detailů
v Aule ABF
Jan Veleba (SEVEn), Video s komentářem (modely
konstrukcí, termokamera, měření CO2)

14:50 – 15:30 Využitelnost probíhajících pilotních projektů
40 min.
a nabídka pro školy, učiliště a akademie
Diskusní panel s potencionálním uživateli
připraveného programu
Moderuje: Jan Fibiger (Nadace ABF)
15:30 – 15:40 Oficiální zakončení jednání
10 min.
Jiří Karásek (SEVEn)
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