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7. Monitorovací období 01/03/11 – 30/06/11 

 
 

Realizované klí čové aktivity 
 
 
Číslo klíčové aktivity 04 
Název klíčové aktivity Evaluace a úpravy kurzů 
Období realizace klíčové aktivity 01/03/11-31/03/11 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 
Stěžejní aktivitou projektu bylo dokončení vzdělávacího kurzu a obhajoby závěrečných 
projektů. Kurzu se zúčastnilo 42 frekventantů, kteří absolvovali celý program. Závěrečné 
práce prošly oponenturou, byly obhájeny a v současné době jsou dostupné na portále 
projektu. Budou využívány jako jedna ze studijních opor pro další studenty připravovaných 
kurzů a stanou se první částí komplexní publikace – typu „best practice“ které připravujeme 
po ukončení všech kurzů.  
Absolventi kurzů obdrželi certifikát o úspěšném absolutoriu, který je respektován jako 
doklad o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Evaluace kurzu byla provedena formou dotazníkového šetření (v příloze), kurz byl hodnocen 
celkovou známkou 9,1/10. 
 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
 
Mimo jednoho frekventanta všichni úspěšně projekty zpracovali a obhájili. Certifikáty o 
absolvování byly rozeslány během následujících dvou týdnů. Řešitelský tým závěrečné 
projekty analyzoval a reflexí jsou drobné úpravy v obsahu jednotlivých částí dalšího kurzu, 
s jehož realizací se počítá v srpnu 8. – 12. 8. 2011.  Kurz je obsazen a zajištěn. Výukové 
materiály jsou připraveny. 
 
 
Problémy při realizaci projektu  
Jediným problémem je velmi zdlouhavá komunikace se školským terénem, sami pedagogičtí 
pracovníci reagují poměrně pružně, ale domluva s vedoucími pracovníky a školskými orgány 
je zdlouhavá.  
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Číslo klíčové aktivity 05 
Název klíčové aktivity Kurzy II. blok 
Období realizace klíčové aktivity 01/04/11-30/06/11 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 
Ve dnech 17. – 20. 5. 2011 proběhl intenzivní kurz (kurzy II. blok) zaměřený na přípravu 
dětí a žáků na integrované vzdělávání. Výuka byla spojena s praxí. Výstupy byly opět 
uplatněny přímo v zařízení  - centrum Velehrad.  
 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
 
Kurz proběhl bez problémů podle plánu. Několik dalších pracovníků se přihlásilo na další 
kurz v srpnu 2011. 
 
Problémy při realizaci projektu  
Opět bez problémů. 

 

 
 

Plánované klí čové aktivity projektu  

 
Číslo klíčové aktivity 05 
Název klíčové aktivity Kurzy II. blok 
Období realizace klíčové aktivity 01/07/11-31/08/11 
Popis a cíl klíčové aktivity 
 
V době 7. - 12. 8. 2011 proběhne další intenzivní kurz, jehož organizace i materiální zajištění 
je již nyní hotovo. 
 

 
Číslo klíčové aktivity 06 
Název klíčové aktivity Kurzy III. blok 
Období realizace klíčové aktivity 01/09/11-31/12/11 
Popis a cíl klíčové aktivity 

Projekt získal na popularitě a kurzy jsou plně obsazeny na příští rok. Indikátor – počet 
absolventů kurzů bude zřejmě překročen. 
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Další kurz bude začínat v druhé polovině září 2011 ve stejných intencích a přípravou 
závěrečných projektů k publikaci.  Dále bude probíhat recenzní řízení příspěvků z konference 
tak, aby mohly být podle požadavků zadavatele publikovány a využity k dalšímu vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti integrovaného vzdělávání.  
 

 
 
 
 
Publicita projektu 
Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 
Ve dnech 2. a 3. 3. 2011 byla uspořádána odborná konference zaměřená na postavení a úkoly 
rodiny v procesu integrovaného vzdělávání. Konference byly v projektu plánovány v kapitole 
„publicita“. Výstupem pro započítání je odborný sborník. Zaznělo více než 70 příspěvků, 
které budou po regulérním recenzním řízení opět vydány stejně, jako tomu bylo při pořádání 
konference v roce 2010. (sborník je dostupný v elektronické podobě 
http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-
pedagogium_2-2010_mimoradne.pdf  a je opatřen logy a povinnou dedikací, str. 9).  
Konferenční setkání bylo rozděleno podle specifických potřeb integrovaných dětí a žáků. 
Zájem odborníků připoutaly zejména sekce zaměřené na smyslová postižení a problematiku 
výchovy a výchovných postupů.  Součástí konferenčního jednání byla i posterová sekce, ve 
které byl představen projekt, průběh řešení včetně uvedení výsledků šetření zaměřeného na 
integrované vzdělávání v regionu zabraného projektem. Prezentovány byly také první práce 
frekventantů kurzů, o které byl ze strany účastníků konference zájem. Vzhledem k tomu, že 
jsou v elektronické podobě k dispozici a volně šiřitelné, projevili účastnící konference zájem o 
jejich vlastnictví jako modelů pro vlastní práci.  
Konference se zúčastnili pedagogičtí pracovníci z geografické oblasti, spadající do řešeného 
projektu. Přínosem byla i účast zástupců rodičů dětí a žáků s postižením – pohledy a 
komentáře ze strany odběratelů vzdělávacích služeb byly velmi přínosné a bude jich využito 
při konstituování finální verze standardů. Vedlejším efektem odborného setkání a prezentace 
přednášek se zaměřením na integrované vzdělávání byl i zájem o účast na dalších kurzech.  
Konference byla z hlediska požadavků na zajištění publicity zajištěna: informační poster, 
předepsané praporky, fotodokumentace. Konference se zúčastnilo 104 účastníků z řad cílové 
skupiny. 
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Frekventanti kurzu byli seznámeni s myšlenkami Evropského sociálního fondu, studijní 
materiály i závěrečné zprávy účastníků kurzu jsou opatřeny povinnými logy. 
V olomoucké kavárně nadále probíhá výstava výtvarných prací dětí a žáků škol, ve kterých 
probíhá integrovaná edukace, a průběžné informování o řešených úkolech v projektu. 

 
 


