
Vzdělanost znamená 
budoucnost 

 

Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Prioritní osa:   Další vzdělávání 

 

Oblast podpory:   Podpora nabídky dalšího vzdělávání 



Realizace  

 Doba realizace projektu:  

 1.9.2013 -31.10.2014 

 

 Místo realizace: Moravskoslezský kraj 



Specifické cíle projektu: 
 podpora provázanosti dalšího vzdělání s počátečním 

vzděláváním 

 podpora vzájemné spolupráce vzdělávacích institucí 
působících v oblasti dalšího vzdělávání 

 rozšíření odborných kompetencí pedagogů středních škol 
DAKOL ve využívání specifických forem a moderních metod 
dalšího vzdělávání 

 vytvoření metodické příručky pro tvorbu e-learningových 
vzdělávacích programů dalšího vzdělávání 

 vytvoření vzdělávacích programů dalšího vzdělávání ve vazbě 
na profesní  kvalifikace vč. e-learningové studijní opory a 
jejich pilotní ověření  

 vytvoření pěti vzdělávacích programů v návaznosti na obory 
vzdělávaní poskytované školami vč. e-learningové studijní 
opory a jejich pilotní ověření 

 



Popis cílové skupiny 
 primární cílovou skupinu projektu tvoří zájemci o další vzdělání z 

Moravskoslezského kraje ve věkovém rozmezí 16-64 let 
pocházejících především z regionu Karvinska 

 primární cílová skupina zájemců o další vzděláváni je dále 
vydefinovaná následovně: 

 pracovníci strojírenských a gastronomických oborů a pracovníci v 
oblasti osobních a sociálních služeb. 

 zájemci o zaměstnání, kteří chtějí zahájit profesní činnost v oboru 
strojírenství, gastronomie, osobních a sociálních služeb 

 zájemci o zaměstnání a uchazeči o zaměstnání vedení na ÚP, kteří 
hledají uplatnění na trhu práce v oblasti strojírenství, gastronomie, 
osobních asociálních služeb, a jejich vzdělání neodpovídá vybrané 
profesi 

 do projektu se prostřednictvím pilotního ověření nově vytvořených 
vzdělávacích programů zapojí 70 osob. 

 



Sekundární cílová skupina 

 sekundární cílovou skupinou jsou lektoři 

dalšího vzdělávání, kteří si prostřednictvím 

školení rozšíří své odborné znalosti a 

dovednosti v oblasti specifických forem a 

metod vzdělávání dospělých tak, aby byli 

připraveni na práci s dospělými účastníky 

dalšího vzdělávaní 



Klíčové aktivity 
 č. 01- Vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání v oblasti 

využívaní specifických forem a metod v dalším 

vzdělávání a zavádění moderních technologií do dalšího 

vzdělávání 

 č. 02 – Tvorba vzdělávacích programů v návaznosti na 

Národní soustavu kvalifikací 

 č. 03 – Tvorba vzdělávacího programu v návaznosti na 

obory poskytované školami 

 č. 04 – Výběr účastníků dalšího vzdělávání a pilotní 

ověření nově vytvořených vzdělávacích programů 



Klíčová aktivita č. 01 
 Pro úspěšné vzdělání dospělých je důležitým činitelem 

především lektor, který dovede volit vhodné přístupy a 

metody přizpůsobené specifickým potřebám cílové skupiny 

vzdělávacích osob. Z toho důvodu bude pro pedagogické 

pracovníky SŠ DAKOL zabezpečeny dva typy školení v oblasti 

specifických forem a metod dalšího vzdělávaní 

 1. Specifické metody a formy vzdělávání dospělých 

 11.Efektivní využití e-learningu v dalším vzdělávání 

 Každého školení se zúčastní 10 pedagogů, kteří budou nově 

vytvořené vzdělávací programy vytvářet, následně pilotně 

ověřovat či nadále realizovat v praxi 

 



Klíčová aktivita č. 02 
 cílem aktivity je vytvoření dvou vzdělávacích programů 

ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací, tj. vzdělávacích 

programů odpovídajících kvalifikačním a hodnoticím 

standardům již existujících profesních kvalifikací – 

Obsluha CNC obráběcích strojů a Jednoduchá obsluha 

hostů 

 účastníci vzdělávacího programu Obsluha CNC 

obráběcích strojů získají odbornou způsobilost, která 

směřuje k pracovní činnosti Obráběč kovů  

 účastníci vzdělávacího programu Jednoduchá obsluha 

hostů získají odbornou způsobilosti směřující k povolání 

Číšník 



Klíčová aktivita č. 03 
 cílem aktivity je vytvoření pěti modulových programů navazující na 

obory vzdělávání poskytované školami – SOU DAKOL, s. r. o. a VOŠ 

DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s. 

 Modelování v CAD Solidworks – návaznost na ŠVP Mechanik 

strojů a zařízení, Strojní mechanik a ŠVP Strojírenské práce  

 Pracovník/pracovnice v sociálních službách – pečovatelská 

činnost – návaznost na ŠVP Sociální péče – pečovatelská činnost 

 Mobilizační a jemné masážní techniky – návaznost na ŠVP Masér 

sportovní a rekondiční a Rekondiční a sportovní masér 

 Základy thajské masáže – návaznost na ŠVP Masér sportovní a 

rekondiční  

 Baňkování – návaznost na ŠVP Masér sportovní a rekondiční a 

Rekondiční a sportovní masér 



Klíčová aktivita č. 04 
 oslovení a výběr účastníků pilotního ověření 

vzdělávacích programů začne probíhat od 11/2013. 

Oslovení cílové skupiny proběhne prostřednictvím 

public relations aktivit – inzerce, letáky, informace 

na webových stránkách atd.  

 pilotní ověření vzdělávacích programů v období od 

03/2014 – 08/2014 

 

Výstupem aktivity je 70 podpořených osob, které se 

zúčastní pilotního ověřování vzdělávacích programů 


