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Mezinárodní vědecká konference uspořádaná v Karviné přilákala na dvě stovky účastníků
V rámci projektu „Ekonomika a management“ (CZ.1.07/2.2.00/07.0427)
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta (OPF)
v Karviné uspořádala ve dnech 14.
a 15. října 2010 mezinárodní vědeckou konferenci s názvem „Aktuální
trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v Evropské unii“. Konference
přilákala více než 200 účastníků z řad
akademických a pedagogických pracovníků, studentů i zástupců podnikatelské sféry a veřejných institucí, a
to včetně hostů z Polska a Slovenska.
Jednání zahájila vedoucí katedry účetnictví OPF doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., která přivítala přítomné
účastníky a popřála jim plodnou výměnu zkušeností, nových vědeckých
poznatků i navázání nových odborných a přátelských vazeb. Konferenci
dále pozdravil děkan OPF PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., který hovořil zejména o významu setkávání pracovníků vzdělávacích institucí a praxe
u příležitosti vědeckých konferencí
a seminářů a vyjádřil plnou podporu
jejich dalšímu organizování.
V úvodním bloku proslovů dostala
slovo Ing. Eva Kazdová, ředitelka Obchodní akademie a VOŠS v Ostravě
(partner projektu). Bližší informace
o celém projektu „Ekonomika a management“ doplnil manažer projektu
Ing. Jan Podmol.
V dopoledním plenárním zasedání promluvilo několik významných
tuzemských i zahraničních hostů.
Jako první vystoupil doc. Mgr. Jacek
Pyka, Ph.D., z GWSH v Katovicích
(Polsko) na téma „Vybrané problémy pružnosti podniků na evropském
trhu“, dále se ujal slova Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D., personální ředitel Makyty,
a.s. Púchov (Slovensko). Promluvil
na zajímavé téma „Cílené vzdělávaní a trh práce“. Upozornil na aktu-

V úvodu konference účastníky z České republiky i ze zahraničí přivítala
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (nahoře)
Foto Miroslava Snopková

ální problémy vzdělávacího procesu
ve Slovenské republice a nutnost zajištění jeho provázanosti s trhem práce. Následovalo vystoupení zástupců
auditorských firem. Ing. Miroslav Murin, ACCA z PricewaterhouseCoopers
Audit, s.r.o., pohovořil o účetních

dopadech finanční krize v podnicích
z pohledu auditora a Ing. David Šrom
z Deloitte Audit, s.r.o., přiblížil účastníkům konference trendy v IRFS (International Financial Reporting Standards) pro malé a střední podniky.
V další části hlavního bloku hovořil

Ing. Václav Polok, ředitel Finančního
úřadu Bohumín, na téma „E-audit
v daňové správě“ a Ing. Yvona Legierská z VŠFS, o.p.s. Praha pojednala
o problematice obchodování se surovými diamanty a jeho vlivu na ekonomiku a politiku zemí EU. Blok
hlavních referátů uzavřel Mgr. Dušan
Tichý, který ve svém příspěvku hledal
odpověď na naléhavou otázku finanční krize občana a osobního bankrotu
z pohledu práva.
Po ukončení hlavního bloku se uskutečnila první část jednání v odborných
sekcích, které byly zaměřeny na čtyři
hlavní témata: 1. Účetní a daňová
politika, 2. Ekonomika a podnikání,
3. Moderní média a nové přístupy
a 4. Podnikání a soudobá krize. Odpolední program byl následován neformálním setkáním účastníků konference, v rámci kterého proběhla volná
odborná diskuse. Druhý den konference pokračoval samostatným jednáním
odborných sekcí v rámci stanovených
tematických okruhů. Celá konference
pak byla ukončena společným obědem
účastníků.
Můžeme konstatovat, že v rámci
konference došlo k navázání mnoha odborných i osobních kontaktů.
Účastníci konference měli možnost
seznámit se prostřednictvím více než
70 přednesených příspěvků s množstvím aktuálních poznatků o ekonomice České republiky i Evropské unie.
Většina dotázaných účastníků hodnotila pozitivně vysokou odbornou úroveň i aktuálnost získaných informací.
Stejně pozitivně pak hodnotila i celkový průběh konference. Jednotlivé
přednesené příspěvky budou shrnuty
do chystaného sborníku konference
a budou tak moci být dále využity při
výuce a realizaci projektu Ekonomika
a management.
Marek Bumbálek, Alena Valicová
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Dalším z řady již nabídnutých předmětů se v rámci projektu stalo Internetové poradenství
Internetové poradenství je dalším
předmětem, jehož absolvování umožňuje posluchačům prezenční formy
studia bakalářského oboru Sociální patologie a prevence (studijní program
Specializace v pedagogice) na Ústavu pedagogických a psychologických
věd (ÚPPV) Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě řešení
projektu „Sociálně-patologické jevy
v pregraduálním vzdělávání“. Projekt
(CZ.1.07/2.2.0/07.0034,
prioritní
osa 2.2. Terciární vzdělávání, výzkum
a vývoj) je financován Evropským
sociálním fondem a Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR
v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Premiérovou výuku předmětu Internetové poradenství absolvovaly dvě
desítky studentů citovaného oboru
pod vedením lektorů Mgr. Bohuslavy Horské a Mgr. Ladislava Ptáčka, DiS., z občanského sdružení
Modrá linka se sídlem v Brně v učebnách objektu Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14 o prvním listopadovém víkendu, konkrétně
ve dnech od 5. do 7. listopadu.
Jak potvrdila kurikulární manažerka projektu a současně garantka
předmětu Mgr. Marta Kolaříková
z ÚPPV, v letním semestru uplynulého akademického roku projekt zájemcům z řad studentů nabídl odborné předměty Zážitková pedagogika
(výuka se uskutečnila 3. - 7. května
ve Vzdělávacím centru v Krnově)
a Telefonická krizová intervence
(proběhl ve třech výukových blocích
v Opavě). V období, kdy řešení tříletého projektu vstoupilo do druhé
poloviny, došlo tedy na Internetové

Z listopadové výuky předmětu Internetové poradenství na Ústavu
pedagogických a psychologických věd
Foto Ivan Augustin

poradenství. Ještě jednou bude tento
předmět v rozsahu 25 hodin přímé
výuky realizován v zimním semestru
akademického roku 2011-12.

Základním cílem tohoto předmětu
je připravit studenty pro praktický
výkon internetového poradenství formou práce s e-mailovou komunikací

odborníka s klientem. Předmět, jehož výuku uzavírá praktická zkouška
a po jejím úspěšném zvládnutí předání osvědčení, byl veden podle osnovy
vzdělávacího programu občanského
sdružení Modrá linka, který je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Oba přizvaní lektoři
patří v tomto oboru mezi naše přední
odborníky. Jsou např. spoluautory
titulu Internet jako cesta pomoci
(Internetové poradenství pro pomáhající profese), vydaného v letošním
roce Sociologickým nakladatelstvím
(SLON) v Praze (třetí spoluautorkou
je Andrea Lásková; do distribuce se
tento titul ediční řady Studijní texty
dostal 2. listopadu).
Stejně jako v případě předcházejících
předmětů je jeho hodnocení plně
v rukou posluchačů. Podle Mgr. M.
Kolaříkové zkušenosti, jež mimo
jiné řešitelé projektu získávají právě
z těchto hodnocení, potvrzují, že ti,
kdo se do uvedených předmětů zapsali, je považují za vítané obohacení
výuky oboru. „Právě ve dnech, kdy
jsme se hodnocením účastníků prvního běhu výuky předmětu Internetové
poradenství zabývali, přišla smutná
zpráva o úmrtí MUDr. Miroslava Plzáka, který stál u zřízení první linky
důvěry v naší zemi. Nechce se ani
věřit, že tuto myšlenku dokázal realizovat už před 46 lety,“ poznamenala
Mgr. M. Kolaříková.
V probíhajícím zimním semestru realizují řešitelé projektu „Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání“
na ÚPPV vedle předmětu Internetové
poradenství i další dva předměty, a to
Dobrovolnictví a Preventivní programy.
Ivan Augustin

Partnerský projekt Univerzity Karlovy řeší kvalitu studia oborů informační vědy
Záměrem projektu „Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu“
(CZ.1.07/2.2.00/07.0284) je zlepšení kvality oborů
zaměřených na studium informační vědy a znalostního managementu. V rámci sjednocení evropského
kurikula profilových předmětů těchto oborů budou
stanoveny klíčové kompetence tak, aby vysokoškolští studenti těchto oborů dovedli získané vědomosti
a dovednosti transformovat do způsobilostí, které
mohou účelně využívat a tím se co nejlépe začlenit
do života společnosti a stimulovat ekonomický růst
a pokrok.
V současné době probíhá devatenáctý měsíc realizace projektu. V průběhu realizace byly podány čtyři
průběžné monitorovací zprávy a dvě finanční žádosti
o platbu. Tři monitorovací zprávy byly schváleny,
třetí je ve schvalovacím řízení. Byla podána žádost
o podstatnou změnu č. 01/20 týkající se prodloužení monitorovacího období ze tří na šest měsíců a navýšení zálohové platby o 25 %, která byla schválena.
Dne 12. listopadu 2010 proběhla veřejnoprávní kontrola na místě v souladu s ustanovením s § 13 odst. 1

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
s odkazem na § 11 písm. d) zákona 552/1991 Sb.,
o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. Bylo
konstatováno, že projekt probíhá dle schváleného
harmonogramu a v souladu s Příručkou pro příjemce, verze 2, platné od 15. dubna 2009. Příjemce
dále postupuje v souladu s pravidly pro publicitu
projektu. Dne 13. listopadu proběhl částečný audit
projektu, který taktéž neshledal žádná pochybení.
K 31. květnu 2010 byly zpracovány moduly v českém jazyce, které jsou k dispozici cílové skupině
na webu projektu http://www.informacniveda.cz.
Jedná se o moduly: Informace a Internet; Rešeršní činnost; Informační věda; Informační a znalostní
management; Komunikace informací; Marketing
informačních služeb; Světové informační systémy
a služby; Základy managementu pro informační
pracovníky; Ekonomika podniku. Byly zpracovány
oponentské posudky na zpracované moduly a podle

harmonogramu do 30. listopadu 2011 budou moduly zpřístupněny také v anglickém jazyce. V současné
době se připravuji e-Iearningové opory v systému
Moodle, které budou vystaveny na serveru VŠB-TU
v Ostravě. Cílové skupině budou opory k dispozici
v plné šíři, ostatním studentům omezeně. E-opory
budou zpracovány v českém i anglickém jazyce.
Další stěžejní aktivitou současného období je zpracování oborové didaktiky předmětů informační
výchovy. Analýzou potřeb v této oblasti vyplynula
absence oborové didaktiky předmětů informační
výchovy. Předměty informační výchovy jsou velmi
specifické, proto u této didaktiky je potřeba se zaměřit na vzdělávací obsah předmětu a na vyučovací
proces v předmětu.
Realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu probíhá dle harmonogramu. Bylo uskutečněno několik
schůzek širšího realizačního týmu v místě příjemce
dotace. Partneři jsou pravidelně informováni o jednotlivých aktivitách projektu, připomínkují a oponují
zpracovávané studijní materiály a jsou vždy nápomocni odbornou radou.
Beáta Sedláčková
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Ostravská univerzita zahájila zásluhou partnerského projektu výuku šesti nových předmětů

Projekt umožnil rovněž nové vybavení videokonferenční učebny
Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity spolu s Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování zahájila v zimním
semestru akademického roku 2010/2011 výuku šesti
nových předmětů zaměřených na soft computing
a připravených v rámci projektu OP VK s názvem
Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje
informačních technologií v Moravskoslezském kraji
(CZ.1.07/2.3.00/09.0197). Jedná se o následující
předměty:
Adaptivní webové systémy
s prvky soft computingu
Webové systémy a jejich základy s využitím prvků
webového a softwérového inženýrství a s využitím
metrik, technik a modelu adaptace, personalizace
a soft computingu.
Úvod do soft computingu
Úvod do problematiky soft computingu z pohledu

Foto Pavla Janoschová

umělé inteligence, vymezení soft computingových
a hard computingových metod, základní motivace
živými systémy, lidskou řečí, robustností a praktickou
optimalitou u soft computingových metod: evoluční algoritmy, PSO, neuronové sítě, fuzzy množiny,
fuzzy logika a fuzzy metody v úlohách rozhodování.
Metody strojového učení
a znalostního inženýrství za neurčitosti
Neurčitost ve znalostech, reprezentace znalostí,
produkční systémy, sémantické sítě, rámce, znalostní inženýrství, proces získávání znalostí, verifikace
a validace báze znalostí, datové sklady a získávání
znalostí, modelování datového skladu, problematika
strojového učení, učení z klasifikovaných a neklasifikovaných příkladů, algoritmy pro konstrukci prediktivních a deskriptivních modelů, deduktivní a induktivní modelování, evoluční techniky optimalizace
koeficientů modelů.

Automatizace dedukce
ve znalostních systémech
Teoretické metody deduktivních systémů a zejména
algoritmů pro automatizaci procesu dedukce, včetně
reprezentace znalostních bází, systémy s neurčitostí
a vágností.
Ontologické informační systémy a systémy
na podporu rozhodování za neurčitosti
Ontologické a jiné alternativní koncepty informačních systémů, specifika a způsoby tvorby a udržení
informačních systémů. Koncepty pro ontologické
a pravidlové informační systémy a systémy pro podporu rozhodování za neurčitosti.
Základy modelování v MATLABU
Výpočetní prostředí Matlab, matematické funkce
v Matlabu, kreslení grafů ve 2D a 3D, logické výrazy,
funkce, znakové řetězce a funkce pro práci s nimi,
základy programování, editování a export grafů, import a export dat, práce se soubory.
Z prostředků projektu byla také vybavena videokonferenční učebna moderním videokonferenčním zařízením, umožňujícím interaktivní spojení dvou a více
míst přes internet do jedné virtuální konference. Pro
každého účastníka jsou k dispozici dva LCD displeje, které zobrazují vzdálený a místní obraz řečníka,
případně řečníkovu prezentaci (místní či vzdálenou).
Stejný obraz je k dispozici také na dvou velkoplošných plátnech. Celý prostor učebny je ozvučen
a snímán inteligentním systémem kamer a mikrofonů, které jsou schopny snímat aktuálně hovořícího
řečníka.
Instalován je taktéž nahrávací systém Accordent
Capture Station, umožňující nahrávat přednášku
(obraz, zvuk a prezentace) do podoby jedné moderní
webové prezentace, případně online streamingu přes
internet.
Tato videokonferenční učebna slouží jednak pro
videokonferenční přenosy různých prezentací vědeckých či rozvojových projektů, jednak pro videokonferenční výuku v kombinovaných a distančních
formách studia. Dále slouží pro nahrávání přednášek vyučujících pro účely jejich publikace studentům
v kombinovaných a distančních formách studia.
Pavla Janoschová, Michal Kusýn

Zahraniční expert Evropské komise poskytne naší univerzitě cenné know-how
Od prosince 2010 na Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik (FVP)
Slezské univerzity v Opavě odstartoval
projekt „Inovace studijního programu
ošetřovatelství na Slezské univerzitě
v Opavě“ (CZ.1.07/2.2.00/15.0178),
který získal finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Projekt navazuje na již úspěšně realizovaný projekt
Ústavu ošetřovatelství v letech 200708 s názvem „Rozvoj distančních kurzů dalšího vzdělávání v ošetřovatelství
na Slezské univerzitě v Opavě“, který
byl podpořen v rámci Operačního programu Rozvoj Lidských zdrojů.
Obsahem projektu je inovace bakalářského oboru Všeobecná sestra
na FVP. Inovace spočívá ve vytvoření
„evropské ECTS“ modulární struktury
(24 modulů) v tomto oboru včetně

jejího propojení s obory zaměřenými
na studium pedagogiky, psychologie
a veřejné správy na FVP. Každý modul budou tvořit specifické tematické
kurzy a studijní materiály, elektronické
opory. Šedesát z nich bude převedeno
do virtuálního, e-learningového prostředí. Vytvořené e-learningové kurzy
(v modulech C) si pak budou moci volit i studenti jiných oborů na fakultě.
Modulární struktura v oboru Veřejná
správa umožní cílenou profilaci studentů podle potřeb zaměstnavatelů
zdravotnických a sociálních zařízení
a cílové skupině studentů usnadní potřebné mezinárodní mobility a uplatnění na trhu práce. Cílovou skupinou
tohoto projektu jsou studenti FVP
(primárně v oboru Veřejná správa)
a pedagogové (akademičtí pracovníci
i odborníci z praxe) vyučující na FVP.

Projekt bude realizován v období následujících tří let, od prosince 2010
do listopadu 2013 ve spolupráci
se dvěma partnery, a to se Slezskou
nemocnicí v Opavě a Psychiatrickou
léčebnou Opava. Partneři se budou
podílet např. na evaluaci inovovaných kurzů, realizaci pilotního ověření
a na realizaci praxí pro studenty.
Projektový tým se pod vedením hlavní
řešitelky projektu doc. PhDr. Dagmar
Mastiliakové, Ph.D., RN., začal pravidelně scházet od poloviny listopadu
2010 s cílem ustavit dobře fungující
projektový tým.
První významnou akcí projektu se začátkem prosince 2010 stane pracovní
návštěva zahraničního experta Andyho Gibbse. Andy Gibbs jako expert
Evropské komise z Napier University
ze skotského Edinburghu poskytne

v následujícím období cenné knowhow jako základ transferu osvědčené pedagogické praxe v evropském
vysokoškolském prostoru, související
zejména s ECTS a mezinárodními
mobilitami studentů, formou zpracování metodiky a handbooku pro
implementaci ECTS v podmínkách
Slezské univerzity v Opavě, studijního
programu Ošetřovatelství. Součástí
předávaného know-how bude i provedení proškolení pedagogů FVP. V průběhu řešení projektu navštíví tento zahraniční expert Ústav ošetřovatelství
celkem sedmkrát. První workshop by
měl proběhnout předběžně v týdnu
od 31. ledna do 4. února 2011.
O průběhu samotné pracovní návštěvy Andyho Gibbse a dalších aktivitách projektu vás budeme informovat
v dalším čísle.
Jan Podmol
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V Krnově proběhla závěrečná konference projektu na téma e-learning ve vzdělávání pedagogů

Mgr. Věra Holubová přednáší na téma „Základní norma zdravotních znalostí
pro pedagogické pracovníky“
Foto Vendula Gronkowiecová

Konferenci absolvovalo více než sto zájemců. Mimo ty, kdo byli do projektu
zapojeni, šlo zejména o další pedagogy
Foto Vendula Gronkowiecová

Ve Vzdělávacím centru v Krnově proběhla 27. října 2010 závěrečná konference
k projektu Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji, (CZ.1.07/1.3.05/11.008). Konference byla zaměřena na shrnutí
výsledků projektu, který je realizován od listopadu 2008 a v jehož rámci bylo
ve 23 akreditovaných kurzech z různých oblastí podpořeno více než 300 pedagogů z Moravskoslezského kraje.
Konferenci zahájil manažer projektu Ing. Marek Bumbálek, který seznámil
účastníky jednání s průběhem realizace projektu. Následovaly příspěvky zástupců jednotlivých partnerů projektu, jimiž byly základní a střední školy z oblasti
Bruntálska a Krnovska. Zbývající bloky byly vyhrazeny tvůrcům studijních opor,
kteří účastníky seznámili s průběhem jednotlivých kurzů.
Většina přednášejících se shodla na tom, že příprava e-learningových kurzů
představuje velmi náročný proces, nicméně přinesla lektorům nový pohled a přístup ke zpracování tématu. Potýkali se se zpracováním textu, který je odlišný
od textů v klasických učebních pomůckách (musí být kromě jiného mnohem
stručnější a výstižnější, informace jsou více hutnější a pro zatraktivnění výuky

je nutné zařadit také různé multimediální prvky). Lektoři zejména oceňovali
spolupráci s odbornými metodiky na e‑learning Ing. Petrem Korvinym, Ph.D.,
a PhDr. Ing. Hanou Danihelkovou. S jejich pomocí se i přes dílčí problémy
podařilo všechny kurzy úspěšně realizovat tak, že účastníci jednotlivých kurzů
v převážné většině oceňovali kvalitu studijních opor, organizaci kurzů i praktické
výhody e-learningového vzdělávání. Dále ocenili časovou nezávislost a individuální samostudium.
Konference se zúčastnilo více než 100 osob z řad pedagogů, odborných pracovníků zapojených do projektu, partnerů projektu i veřejnosti. Mezi hosty jednání
nechyběli ani zástupci poskytovatele dotace z Moravskoslezského kraje.
Konferenci svým vtipem a šarmem ukončil PhDr. Vladimír Vocelka, který zdůraznil, že e-learning je sice jednou z atraktivních forem vzdělávání, ale nemůže
v plné míře nahradit pedagogický um. Přesto ze vzájemné diskuse vyplynul
závěr, že e‑learningové vzdělávání v sobě pro budoucnost skrývá obrovský potenciál, který je žádoucí využít zejména při dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Vendula Gronkowiecová

Projekt zlepšuje jazykové dovednosti pedagogů i dalších školských zaměstnanců
V září vstoupil projekt „Rozvoj kompetencí související s reformou“ (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)
do další etapy. U partnerů projektu, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Krnově
a Hotelové školy a Vyšší odborné školy v Opavě,
byly zahájeny jazykové kurzy němčiny a angličtiny
pro pokročilé i začátečníky. Stejně jako v loňském
roce i letos mají pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci školství zlepšit své jazykové dovednosti
tak, aby mohli při akcích mezinárodních projektů
komunikovat s kolegy ze zahraničí.
Na Ústavu pedagogických a psychologických věd
Fakulty veřejných politik proběhlo pět seminářů
modulu „Moderní pedagogické metody“. Tyto semináře byly určeny učitelům základních a středních
škol Moravskoslezského kraje. O témata jako „Neposedí? Nepostojí? Neposlouchá? Aneb dítě s poruchou chování ve třídě“ nebo „Já už to skutečně
nezvládám“ byl opět velký zájem. Na letní semestr
tohoto akademického roku plánují pracovníci ústavu
vzdělávací modul zaměřený didakticky. Učitelé se
tak budou věnovat například problému, jak sestavit
dobrý didaktický test nebo jak aktivizovat své žáky.
Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty připravil pro učitele němčiny a angličtiny již
čtvrtý běh modulu „Nová maturita v cizích jazycích“. Tato problematika je letos obzvlášť důležitá,
protože na jaře příštího roku startuje první „ostrá“
maturita v novém formátu. Proto je třeba, aby se

Mgr. Jana Pernicová seznamuje účastníky semináře modulu „Nová maturita v cizích jazycích“ s tím,
jak bude probíhat ústní zkouška z angličtiny
Foto Jana Nálepová
na ni připravili nejen žáci, ale také učitelé. Především učitelé cizích jazyků se musí naučit nejen jak
zkoušet žáky podle pracovních listů, ale musí také
tyto pracovní listy připravit. Že je to otázka, která
učitele trápí, je vidět i z toho, že byl velký zájem
o konzultační a poradenské centrum, které věnovalo

tomuto problému několik setkání v Krnově, Opavě
a Ostravě. Také v příštím semestru bude novým
maturitám věnováno několik aktivit.
Projektový tým by tímto rád poděkoval všem spolupracovníkům, partnerům i příznivcům a popřál jim
do nového roku hodně sil.
Jana Nálepová
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První evaluace partnerského projektu
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě
V průběhu projektu OP VpK „Modulový systém dalšího vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji“
(CZ.1.07/1.3.05/11.0011),
na jehož realizaci se podílí tým
pracovníků Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vedený Ing. Evou Burianovou, Ph.D.,
spolu s partnerskou organizací
– Slezskou univerzitou v Opavě,
proběhlo již 102 kurzů určených
pracovníkům škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji. Všechny kurzy se uskutečnily
v kombinované formě – prezenční
výuka je doplněna konzultacemi,
část výuky probíhá prostřednictvím LMS Moodle. Další kurzy
právě probíhají a jsou i nadále připravovány.
V rámci projektu se již konala
také evaluace prvních dvou běhů.
Průběh kurzů byl hodnocen jak
lektory, tak také účastníky. Lektoři hodnotili kurzy velmi pozitivně,
zejména jejich organizační zabezpečení, vedení kurzů kombinovanou formou a zpracování úkolů
účastníky kurzů. Dále lektoři vyslovili spokojenost s prací účastníků, a to jak v komunikaci, tak
s celkovým průběhem a splněním
cílů kurzů. Zajímavé byly jejich
odpovědi na otázku „Jaké nové

zkušenosti vám přinesla spolupráce na projektu?“ V převážné míře
ocenili možnost setkání s příjemnými lidmi, navázání nových kontaktů, zhodnocení potřeb znalosti
teorie a praxe, přínosné pro ně
bylo také poznání, že je nutno zařadit více praktických úloh z hlediska využití ve výuce na školách.
Konzultace problematiky s učiteli
lektorům přiblížila současný stav
ve výuce probírané problematiky
na středních i základních školách.
Také účastníci kurzů byli celkově
s kurzy spokojeni. Nejlépe hodnotili připravenost lektorů. Kurzy
byly velmi dobře připraveny také
po organizační stránce, výklad byl
pro účastníky srozumitelný, pozitivně bylo hodnoceno rovněž zpracování výukových opor a srozumitelnost zadání korespondenčních
úkolů. Ukázalo se, že kurzy vedené kombinovanou formou a také
kombinovaná část kurzu vedená
v LMS Moodle účastníkům velice
vyhovovaly. Velká část účastníků
kurzů projevila zájem o pokračování v takovéto vzdělávací formě.
V současné době již realizační
tým připravuje evaluaci dalších
běhů kurzů. Informace o projektu a nabízených kurzech: http://
projekty.osu.cz/projekt-dvpp/
esf/
Pavla Janoschová

Ostravská univerzita v Ostravě
ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě

nabízí
v akademickém roce 2010/2011

BEZPLATNÉ KURZY
pro pracovníky škol a školských zařízení
Moravskoslezského kraje
(učitelé a ředitelé ZŠ a SŠ,
pracovníci školních družin, jídelen...)

v rámci projektu:
Modulový systém dalšího vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení v MSK
OP VK: CZ.1.07/1.3.05/11.0011
Aktuální informace naleznete
na http://projekty.osu.cz/projekt-dvpp/esf/
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Partnerská síť k posílení využití komerčního potenciálu univerzit a VaV organizací
Projekt nazvaný AGENT
(CZ.1.07/2.4.00/12.0097)
chce zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zapojenými univerzitami a VaV organizací
na straně nabídky a podniky
a veřejností na straně poptávky a tím přispět k lepší-

mu přenosu poznatků, znalostí, služeb, výsledků VaV
a informací z akademické
do průmyslové sféry.
Hlavním cílem projektu je
pak pomocí partnerské sítě
zabezpečit efektivní propojení nabídky odborných

technických služeb partnerských univerzit a VaV pracovišť s poptávkou podnikatelského a veřejného sektoru
tak, aby docházelo k přínosnému přenosu informací
a následnému posílení využití komerčního potenciálu

univerzit a VaV organizací.
Vzniklé nástroje, zavedené
v rámci projektu do procesu
transferu technologií a znalostí jednotlivých partnerů,
významně podpoří inovační
proces jako celek.
Yvona Kaniová

Zavádění inovativních metod vyžaduje konstruktivní postupy místo tradičního učení
Ústav veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity realizuje
od 1. října 2010 do 31. prosince 2012 projekt
s názvem „Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí“ v rámci ESF. Registrační číslo projektu je CZ1.07/2.2.00/15.0173.
Hlavním cílem projektu je inovace stávajících
studijních programů s ohledem na potřeby praxe, znalostní ekonomiky a v souladu s trendy
informační společnosti. V první fázi realizace
klíčových aktivit projektu se zaměříme na specifické vzdělávání cílových skupin, proškolíme je
v oblasti využívání informačních a komunikačních
prostředků a zvýšíme jejich jazykové znalosti.
V druhé fázi realizace akademičtí pracovníci ško-

ly vytvoří e-studijní materiály, které budou publikovány v prostředí e-portálu fakulty na adrese
http://elearning.fvp.slu.cz/. Veškeré výsledky
projektových aktivit budou dále aplikovatelné
ve výuce a inovovatelné podle potřeb praxe. Díky
finanční podpoře zmodernizujeme vybavení speciálních odborných učeben o moderní technické
zařízení (interaktivní tabule, multimediální počítače, dataprojektory, digitální fotoaparáty a kamery). Využití interaktivních výukových objektů,
informačních zdrojů Internetu, digitální technologie a moderní metody výuky (projektové učení,
myšlenkové mapy, virtuální laboratoře) zkvalitní
přípravu, průběh výuky a zlepší provázanost teoretických poznatků na praxi.

Realizací projektových aktivit naplníme globální
cíl OP VK, který sleduje posílení rozvoje vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace
systému vzdělávání a dalšího vzdělávání, jejich
propojení do celkového systému celoživotního
učení. Pro cílovou skupinu (studenti VŠ) bude
přínosem změna ve formách a metodách výuky
(propojení teoretických poznatků na praxi, moderní metody výuky, e-studijní materiály a e-kurzy). Víme, že proces zavádění inovativních metod
do škol využíváním moderních technologií není
jednoduchý, protože vyžaduje konstruktivní postupy místo tradičního učení. Ale za pokus to
stojí.
Magdalena Chmelařová
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Nabídka kurzů
v rámci udržitelnosti projektů OP RLZ
Nabízíme studentům a zaměstnancům VŠ možnost přihlásit se do kurzů
Systému dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji (SYSVAV),
které byly vytvořeny v rámci stejnojmenného projektu OPRLZ.
Tři desítky kurzů rozdělených do tří oblastí je určeno všem těm, kteří se chtějí dovědět více
o přípravě, zpracování, realizaci projektů
ﬁnancovaných z prostředků ČR a EU a uplatnění jejich výsledků v praxi.
Anotace jednotlivých kurzů naleznete na www.slu.cz/esf/nabidka-kurzu-op-rlz/anotace-prednasek/index_html
Studium kurzů probíhá distanční formou, tzn. bez povinnosti vaší prezenční účasti na přednáškách nebo cvičeních.
Prezenčně proběhne jen úvodní a závěrečný tutoriál.
Co absolvováním kurzů získáte
• Certiﬁkát ESF pro úspěšné absolventy
• Kurz budete mít zapsán v Diploma Supplementu /platí pouze pro studenty/
• CD s příslušnou studijní oporou a jako bonus další dvě opory dle vašeho výběru
• Naučíte se pracovat a využívat LMS MOODLE, pomocí kterého bude výuka řízena
• Výhodu u zaměstnavatelů, kteří ocení získané znalosti a dovednosti.
Co pro to musíte udělat
• Přihlásit se na níže uvedené adrese
• Zúčastnit se úvodního tutoriálu, kde získáte detailní informace o průběhu studia, přístupová práva do LMS MOODLE
• Průběžně zpracovávat zadané korespondenční úkoly
• Zúčastnit se závěrečného tutoriálu, na kterém získáte certiﬁkát ESF o absolvování kurzu;
účast na úvodním a závěrečném tutoriálu je podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu.
Cena kurzů
Vzhledem k ukončení projektu Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje
v Moravskoslezském kraji
byla ukončena také ﬁnanční podpora Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR,
z jejichž zdrojů byly kurzy připraveny a pilotně ověřeny.
V následujících školních letech je nutné náklady na realizaci kurzů uhradit.
Cena jednoho kurzu je 810 Kč .
Kurz bude otevřen pouze tehdy, pokud se do něj přihlásí alespoň deset účastníků.
Teprve poté Vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a instrukce k provedení platby.
Další informace o kurzech Vám rád poskytne
Ing. Jan Podmol: jan.podmol@slu.cz; tel. 553 684 824
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