
Profesní orientace na kovo a elektroprůmysl

infotruck(me)

Fascinace technikou
Jak nadchnout žáky pro povolání 
v odvětví kovo a elektroprůmyslu

Skupiny žáků v infotruck(me) 
– Návštěva trucku je pro školy bezplatná.
–  Žákyně a žáky zde provádějí dva pedagogové, kteří jim 

pomohou během experimentů. Podporu poskytují také 
dva tlumočníci. 

–  Mládež navštíví truck ve skupinách maximálně patnácti 
osob. Třídy se zde zpravidla dělí na dvě skupiny. Každá 
skupina má k dispozici jednu vyučovací hodinu.

Technické předpoklady
– Místo s vhodným vjezdem, například školní dvůr.
– Odstavná plocha o minimální velikosti 20 x10 m
–  V blízkosti zdroj elektrické energie 400 V s jištěním 32 A 

(5-pólová eurozásuvka / 80 metrů dlouhý připojovací kabel 
jsou k dispozici ve vozidle)

Váš názor je pro nás důležitý!
Zpětná vazba z Vaší strany po návštěvě InfoTrucku nám 
pomůže projekt dále vylepšovat. Těšíme se na vaše doj-
my a podněty

O projektu
Bavorský kovoprůmysl a elektroprůmysl nabízí zajímavá 
pracoviště v nových oblastech s technologicky vysoce 
kvalitními produkty. Atraktivní jsou i možnosti výdělku. 
Průměrná měsíční mzda učňů činila v roce 2012 přibližně 
900 eur.
V Infotrucku získají žákyně a žáci z České republiky infor-
mace o možnostech vzdělávání v oblasti kovo a 
elektroprůmyslu, největšího odvětví v Bavorsku. Iniciátor 
projektu, bayme vbm, zastupuje více než 2 300 fi rem z 
odvětví kovo a elektroprůmyslu a pomocí projektu 
infotruck(me) je podporuje při náboru žákyní a žákyň do 
učení. 

Kontakt
Vaše kontaktní osoby (informace v němčině a angličtině)

Organizační pokyny
Informace k akci v místě konání

www.baymevbm.de/infotruck-me

Projekt

bayme
Bayerischer Unternehmens-
verband Metall und Elektro e. V.

vbm
Verband der Bayerischen 
Metall- und Elektro-Industrie e. V.

Max-Joseph-Straße 5
80333 München

www.baymevbm.de

Vedení / koordinace termínů
Institut der deutschen Wirtschaft 
Medien GmbH
Michael Perling
Telefon +49-221-49 81-491
perling@iwkoeln.de

Provádění projektu
Wirtschaft im Dialog im 
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
Stephanie Vötter 
Infanteriestraße 8
80797 München

Kontaktní osoba
Sebastian Kühnel
Oddělení pro vzdělávání

Telefon +49-89-551 78-218
Telefax +49-89-551 78-222
sebastian.kuehnel@baymevbm.de



Fascinace technikou, na kterou si můžete sáhnout
Názorně zažít teorii i praxi můžete ve vozidle infotruck(me), které nabízí 85 metrů čtverečních plochy ve dvou podlažích.

Zažít fyziku místo řečí o fyzice
V Aktiv-centru ve spodním patře trucku sbírají děti na experi-
mentálních stanovištích praktické zkušenosti z oblasti techniky:

–  Co mají zákon odrazu a tepelné záření společného s dutým 
zrcadlem?

–  Jak společně působí magnetismus a proud v elektromotoru, 
aby vznikl pohyb?

–  Jak se programují počítačově řízené CNC frézovací stroje, aby 
obráběly materiál?

Multimediální informace (pouze v německém jazyce)
Interaktivní terminály přinášejí doplňkové informace o povo-
lání v oblasti kovo a elektroprůmyslu ve formě filmů, textů i 
grafiky. Kromě toho zde studenti najdou adresy členských 
firem z Bavorska, které poskytují vzdělávání.

Doplnění předmětu Technické vzdělávání
Žáci experimentují s elektrotechnickými exponáty a ve 
skupině vytvoří malý program pro řízení CNC frézovacího 
stroje.

Informace o vzdělávání v Německu
Během rozhovoru s týmem v trucku dostanou návštěvníci 
celou řadu informací o vzdělávání v rámci bavorského 
kovo a elektroprůmyslu. Seznam důležitých informací a 
internetových odkazů jim poskytne první orientaci při 
pátrání po možnostech vzdělávání v Bavorsku.Pryč ze školních lavic – rychle do světa techniky 

Tento didaktický koncept je určen žákyním a žákům základ-
ních škol od 7. do 9. třídy a nabízí šance při výkonu tech-
nických povolání, případně se snaží vzbudit zájem o techniku 
v oblastech kovo a elektroprůmyslu. Mládež se mimo stěny 
svých tříd zabývá volbou povolání, a to se zaměřením na 
zážitky a na praxi. Může experimentovat s moderních techni-
kou a hravou formou si vyzkouší, co čeká zaměstnance tech-
nického pracoviště.

Infotruck přijíždí do škol bezplatně.
infotruck(me) je projekt der svazu bavorských zaměstnavatelů 
v oblasti kovo a elektroprůmyslu  (bayerische Metall- und 
Elektro-Arbeitgeberverbände) bayme vbm a z jeho pověření 
jej provozuje vzdělávací institut bavorského hospodářství 
(Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft).

Profesní orientace 
zprostředkovaná Infotruckem

Jak nadchnout mládež pro techniku a co 
nejlépe jí podat informace o profesích a 
možnosti studia v rámci bavorského kovo 
a elektroprůmyslu


