Koncepce vzdělávání ABAJ
Koncepce vychází z principů vzdělávání Svazu zakládání a údržby zeleně
Základní cíle:
1.
2.
3.
4.
5.

Zvyšovat odbornou úroveň členských firem.
Poskytovat konkurenční výhodu členským firmám.
Chceme vzdělávat také partnery v oboru – nečlenské firmy.
Chceme „vzdělávat“ potenciální zákazníky.
Chceme „vzdělávat“ architekty.

Ad 1. A 2.: Vzdělání jako konkurenční výhoda pro členskou firmu
1. Okamžitá - při dílčích vzdělávacích seminářích, dílnách
– Exkluzivita informace /seminář určený pouze členským firmám – zejména u novinek
nebo u náročných technologií, kdy by měl být seminář na dané téma výhradně pro členy.
2. Dlouhodobá - při využití souboru vzdělávacích programů za několik let člen získává
celkový odborný přehled v oboru (firma se trvale odborně vzdělává).
ad 3.: Pro partnery v oboru – nečlenské firmy pořádat krátkodobé průřezové kurzy
problematikou s exkurzí, které mohou působit jako motiv pro vstup do ABAJe.
ad 4.: Potenciální zákazníci:
Soukromý sektor – přednášková činnost při výstavách For Arch, For Garden, regionální
stavební výstavy, v kombinaci s výstavní činností.
Veřejný sektor – provozovatelé wellnes center, vnitřních a venkovních veřejných bazénů
s chemickou úpravou vody – přednášky kombinované s exkurzí
-seminář pořádat cíleně pro politické reprezentace – možnost navázání kontaktu přímo
s politiky, s úředníky na ministerstvu, na krajském úřadě, ve velkých městech, u
regionálních sdružení obcí atd..
Uplatnění členských firem jako garantů vzdělávání
- některé členy tato možnost uplatnění baví
- často jsou členské firmy nejlepšími odborníky na daná témata v rámci celé ČR
- jde i o příležitost nechat vložené peníze utržit svazové firmě
- v možných případech bude probíhat v režii členských firem.
ad 5.: Přednášková činnost, v rámci akcí SZÚZ, spolupráce se SZKT, s Komorou
architektů, apod.

Jednotlivé možnosti workshopů, seminářů, praktických vzdělávacích kurzů a exkurzí
Semináře: - seminář s výkladem teorie, promítání, probíhá zpravidla v místnosti a může být
doplněná exkurzí pro větší atraktivitu, může být připraven v různých úrovních odbornosti dle
typu účastníků. Vhodné pro všechny tipy účastníků.
Workshopy – workshop je dílna, kde kombinujeme teoretický výklad s diskusí o
problematice s publikem. Vhodné pro odborníky, členy Abaje, také pro potenciální zákazníky.
Praktický kurz - je dílna, kde účastníci skutečně něco „postaví“, získají konkrétní
dovednost. Využívají materiál a nářadí, probíhá venku nebo v hale, součástí je nezbytná
teorie a praxe, muže být zakončen zkouškou, případně získáním konkrétního oprávnění.
Vhodné pro odborníky, členy Abaje.
Exkurze – zpravidla na zdařilé realizace členů Abaje i na realizace partnerů v zahraničí.
Vhodné pro všechny tipy účastníků.
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