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Základní informace o projektu

• Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

• Doba realizace:

• 27.11.2009 – 30.6.2011

• Partner projektu

– Střední škola ekonomicko – podnikatelská Studénka,

o.p.s
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Základní informace o projektu

Tým projektu

Dana Diváková – vedoucí projektu

Katarína Vrablová – partner projektu za SŠEP

Pavel Vrabl – hlavní expert za přípravu vzdělávacích materiálů

Pavla Šimoňáková – odborný garant přípravy vzdělávacího materiálu

Boris Kolata – odborný garant přípravy vzdělávacího materiálu

Roman Patočka – odborný garant přípravy vzdělávacího materiálu

Kateřina Jurczková – asistentka projektu
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Základní informace o projektu

• Hlavním cílem projektu byl rozvoj a zkvalitňování kompetencí

pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a to především v

oblasti řízení a personální politiky a tím zvýšení konkurenceschopnosti

zapojených škol.

• Projekt byl zaměřen jak na vedoucí pracovníky škol, kteří určují strategii

rozvoje a směřování školy, tak na další pracovníky škol, kteří zajišťují

přípravu a realizaci projektů v samotných školách.

• Do projektu bylo zapojeno 7 škol Moravskoslezského kraje, které se

jednak podílely na přípravě jednotlivých vzdělávacích materiálů, tak se

také účastnily pilotního ověření.
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Základní informace o projektu

• Specifické cíle projektu byly:

• tvorba a realizace programů dalšího vzdělávání v oblasti školského

managementu a personální politiky

• vznik a rozvoj stálé komunikační a metodické platformy v oblasti

školského managementu u 6 škol v regionu Moravskoslezského kraje.

• tvorba a realizace vzdělávacích programů pro konkurenceschopnost

školy

• rozvoj základních jazykových a ICT kompetencí v komunikaci v

projektech se zahraničními partnery
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Výstupy projektu

• Publicita

• V rámci publicity byly zpracovány propagační materiály, které byly

předávány cílové skupině i dalším zájemcům

• Uskutečnily se tři tiskové besedy a to úvodní při zahájení realizace

projektu, před pilotním ověřením vzdělávacích materiálů a závěrečné u

příležitosti realizace závěrečné konference.

• Bylo vydáno pět tiskových zpráv.

• Uskutečnil se rozhovor v Českém rozhlase Ostrava

• Jednotlivé aktivity byly průběžně zveřejňovány na infoportálu TV Polar

• Byl zřízen samostatný odkaz na www stránkách realizátora

• Zaznamenali jsme 12 výstupů z médií.
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Výstupy projektu

• Komunikace s cílovou skupinou – konference

• Uskutečnily se dvě konference, jedna úvodní, s představením projektu,

druhá závěrečná, tzv. Příkladová s představením výstupů projektu a

zároveň s praktickou ukázkou realizace fiktivního projektu od vyhledání

zdrojů, přes přípravu, řízení a prezentaci.

• V rámci aktivity byly rovněž osloveny všechny školy s nabídkou účasti na

pilotním ověření, vzhledem ke kapacitě mohlo být uspokojeno 7 škol.
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Výstupy projektu

• Zpracování vzdělávacích materiálů

• V rámci této aktivity bylo zpracováno týmem pět vzdělávacích materiálů.

• 1. Vyhledávání zdrojů

• 2. Tvorba projektů

• 3. Řízení projektů

• 4. Komunikační dovednosti včetně schopnosti prezentovat projekty školy

• 5. Komunikace v cizím jazyce pro kontaktování a vyhledávání partnerů

v zahraničí
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Výstupy projektu

• Vyhledávání zdrojů

– Možné zdroje pro financování projektů škol

– Přímé oslovení donátorů – fundraising

• Tvorba projektů

– Jak připravit kvalitní projekt

– Příprava projektů od A do Z

• Řízení projektů

– Metody projektového řízení

– Finanční řízení projektů
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Výstupy projektu

• Komunikační dovednosti včetně schopnosti prezentovat projekty školy

– Jak úspěšně prezentovat projekt

– Marketing škol

– Komunikační toky ve vztahu k médiím

• Komunikace v cizím jazyce pro kontaktování a vyhledávání partnerů

v zahraničí

– Projektový jazyk

– Specifika projektů se zahraničními partnery
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Výstupy projektu

• Pilotní ověření zpracovaných programů

• Pilotní ověření programu proběhlo na pěti dvoudenních školeních pro

cílovou skupinu.

• Vyhledávání zdrojů

• Časová alokace: 12 hodin

• Počet účastníků: 14

• Tvorba projektů

• Časová alokace: 16 hodin

• Počet účastníků: 14
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Výstupy projektu

• Pilotní ověření zpracovaných programů

• Řízení projektů

• Časová alokace: 16 hodin

• Počet účastníků: 12

• Komunikační dovednosti včetně schopnosti prezentovat projekty školy

• Časová alokace: 24 hodin

• Počet účastníků: 16

• Komunikace v cizím jazyce – Projektový jazyk

• Časová alokace: 32 hodin

• Počet účastníků: 6
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Výstupy projektu

• Pilotní ověření zpracovaných programů

• Celkem se zúčastnilo pilotního ověření 62 účastníků

• Všem účastníkům byly předány zpracované vzdělávací materiály

• Pilotní ověření probíhalo tréninkovou formou, tedy kromě teoretického základu byly

jednotlivá témata ověřována také prožitkovou formou

• Hodnocení pilotního ověření samotnými účastníky bylo velmi dobré, získali jsme

známku 1,15, přičemž nejlépe byl hodnocen výkon lektorů a jediným problémem byla

dostupnost vzdělávání.

• V rámci pilotního ověření byly navázány dlouhodobé vazby mezi jednotlivými

účastníky, k čemuž přispěl i prostor, ve kterém se školení realizovalo.
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Udržitelnost projektu

• Jednotlivé zpracované vzdělávací materiály již byly

poskytnuty cílové skupině a proběhla dvě školení mimo

projekt, na kterých byly materiály využity.

• Cílová skupina byla oslovena s nabídkou možnosti

účasti na dalším projektu a jsou společně hledána

témata.
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Děkuji za pozornost

• Dana Diváková

• Institut komunitního rozvoje

• Purkyňova 6, Ostrava

• www.ikor.cz

• institut@ikor.cz
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