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4. Monitorovací období 01/06/10 – 31/08/10

Realizované klíčové aktivity
02
Číslo klíčové aktivity
Příprava studijních materiálů
Název klíčové aktivity
Období realizace klíčové aktivity 01/06/10-31/08/10
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Řešitelský tým se soustředil na sestavování sylabů pro přípravu kurzů. Osnovy byly
sestaveny s ohledem na předchozí výstup – požadavky pedagogických pracovníků
v oblasti integrované edukace. Byla rozpracována témata jednotlivých
speciálněpedagogických oborů. Technický pracovník připravil střihy videozáznamů
k analýze při výuce v kurzech. Byl dokončen diagnostický SW, který je součástí portfolia
určeného pro účastníky kurzů. Studijní opory budou v elektronické podobě poskytovány
účastníkům všech kurzů. Vzhledem k celkové připravenosti byly realizovány první kurzy
na Velehradě a Zubříči.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Klíčové aktivity této etapy byly splněny. Sylaby a studijní materiály byly připraveny a
ověřeny v prvních kurzech. Plánované aktivity byly překročeny v položce kurzy.
Problémy při realizaci projektu
V popisované etapě se nevyskytly problémy, které by ovlivnily postup řešení projektu či jeho
etapové výsledky.
03
Číslo klíčové aktivity
Kurzy I. blok
Název klíčové aktivity
Období realizace klíčové aktivity 01/06/10-31/08/10
Podrobný popis realizace klíčové aktivity
Vzhledem k celkové připravenosti byly realizovány první kurzy na Velehradě a Zubříči.
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Podařilo se realizovat dva kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří připravují osoby
s postižením na proces integrace. O kurzy jako prvek dalšího vzdělávání je velký zájem a
bude třeba modifikovat plán z hlediska počtu kurzů a navýšit jejich počet bez dalších
finančních nákladů
Problémy při realizaci projektu
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(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí
dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)
Při realizaci kurzů se nevyskytly problémy, které by ovlivnily průběh řešení projektu.

Plánované klíčové aktivity projektu
03
Číslo klíčové aktivity
Kurzy I. blok
Název klíčové aktivity
Období realizace klíčové aktivity 01/09/10-30/11/10
Popis a cíl klíčové aktivity
Realizace kurzů dle plánu. V současné době jsou naplněny dva kurzy po 50 účastnících. Byl
sestaven harmonogram studia, konzultací a upřesněny tématické celky. Pro každý
z přednášených celků byl připraven studijní text. Jednotliví vyučující budou po vyučování
svého bloku a po konzultacích k projektům sbírat informace, zkušenosti a reflexe k tomu,
aby po ukončení kurzu a dokončení a obhajobě projektů bylo možné upravit obsah a rozsah
studia v plánovaných blocích tak, jak je to vyžadováno frekventanty – s ohledem na jejich
praktické potřeby. S podobným zásahem se počítá u studijních textů. S ohledem na rozbory
závěrečných obhájených projektů se řešitelský tým domluví na potřebných úpravách
v jednotlivých odbornostech a kapitolách. Pro každou lekci z plánovaných kurzů bude
přítomen technický pracovník, jako technická podpora výuky, ale také jako poradce pro
frekventanty. Jedná se zejména o předpoklad nestejné uživatelské úrovně ICT u přihlášených
frekventantů. Již při přihlašování jsme se setkali s dotazy a obavami právě v této oblasti,
technický pracovník bude poskytovat konzultace i po ukončení výuky v době, která bude
věnována vypracování písemného projektu. Teoretické přednášky budou rozšířeny o
praktické ukázky – fotografie a videozáznamy z praktických činností a buduou sloužit jako
opora pro workshopy.
Videozáznamy, které byly pořízeny v rámci řešeného projektu a slouží pro výuku v kurzech
se zaměřením na integrativní edukaci. Pro diagnostické využití jsou hlavním tématem
videozáznamů děti a žáci s těžkým a často kombinovanými druhy postižení. Z etických
důvodů na všech pracovištích, kde jsou záznamy (video i foto) pořizovány, podepisují
řešitelé prohlášení o mlčenlivosti a zacházení s osobními daty klientů v souladu se zákonem.
Proto není možné videozáznamy poskytovat třetím osobám. Pro případnou kontrolu ze strany
zadavatele projektu jsou záznamy uloženy na pracovišti řešitele a jsou po předchozí domluvě
kdykoli k nahlédnutí.
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Publicita projektu
Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu
(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.)
Funguje informační centrum – galerie, ve které jsou zprávy o průběhu řešení. V současné době
je v jednání spolupráce se základními školami běžného typu v Olomouckém kraji o uspřádání
výstav s tématikou integrace osob s postižením do společnosti a představy zdravých dětí o
integrovaném vzdělávání. Dále probíhají jednání se zařízeními, ve kterých jsou vzdělávány
děti a žáci s postižením, aby se podobnou formou – graficky vyjádřili k této problematice.
Prostory jsou veřejně přístupné a mají z hlediska dopadu na běžnou veřejnost přímý dopad.
Frekventanti kurzů byli vyzváni k publikaci vlastních zkušeností a přínosu uvedeného
vzdělávacího cyklu.

