PROJEKT
DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO TECHNICKÉ KVALIFIKACE
(reg. číslo CZ.1.07/3.2.05/04.0006)

4. TISKOVÁ ZPRÁVA

1. aktivita
V průběhu monitorovacího období byly dopracovány všechny programy dalšího vzdělávání (5
programů bylo vytvořeno dle kvalifikačních a hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací pro
profesní kvalifikace oboru Obráběč kovů a 1 program dalšího vzdělávání je vytvořen pro profesi Řidič
kamionové dopravy):
Výstupy aktivity:
Jsou dopracovány všechny programy dalšího vzdělávání:
- PDV Soustružení kovových materiálů (23-022-H) - obsahuje 9 vzdělávacích modulů
- PDV Frézování kovových materiálů (23-023-H) - obsahuje 8 vzdělávacích modulů
- PDV Broušení kovových materiálů (23-024-H) - obsahuje 10 vzdělávacích modulů
- PDV Vrtání kovových materiálů (23-025-H) - obsahuje 8 vzdělávacích modulů
- PDV Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) - obsahuje 7 vzdělávacích modulů
- PDV Řidič kamionové dopravy - obsahuje 7 vzdělávacích modulů
- Lektoři kurzů zpracují zadání ke zkoušce dle zákona 179/2006 Sb.
- Po ukončení a vyhodnocení pilotního ověřování budou vytvořeny finální verze programů dalšího
vzdělávání - tyto budou doloženy ke kontrole.
- Do programů budou zařazena vypracovaná zadání ke zkoušce.

2. aktivita
V uvedeném monitorovacím období byly vypracovány všechny odborné učební texty ke všem
modulům 6 programů dalšího vzdělávání.
Dne 29. 9. 2014 proběhl seminář, na němž se tvorba odborných textů vyhodnotila - hodnotily se
bibliografické citace v odborných textech, obsahová provázanost textu s modulem, úroveň
formálního zpracování do e-šablony, zpracování vědomostních testů, které jsou součástí učebnic. Na
semináři si autoři sdělovali zkušenosti z tvorby.
Výstupy aktivity:
 Byly vytvořeny metodiky a e-šablona pro tvorbu odborných učebních textů.
 Proběhly 2 semináře k tvorbě odborných učebních textů.
 Byly vytvořeny první učebnice k vzdělávacím modulům.
V dalším monitorovacím období budou dopracovány pracovní verze všech odborných učebních textů
ke všem modulům 6 programů dalšího vzdělávání.

3. aktivita
Na začátku aktivity byla vytvořena metodická podpora pro pilotní ověřování programů a učebních
textů, pro organizaci a zajištění zkoušek dle zákona 179/2006 Sb. Byly připraveny formuláře pro
dokumentaci pilotního ověřování (PO).
Dne 30. 9. 2014 se uskutečnil seminář pro pracovníky realizačních týmů, jehož cílem bylo seznámit
lektory 6 kurzů pilotního ověřování s metodikou, dokumentací a organizací PO. Program semináře byl
následující: v první části účastníci dostali pokyny k dopracování učebních plánů a k vypracování
zadání pro ověření získaných kompetencí; v další části semináře byli seznámeni s metodikou,
organizací a dokumentací pilotního ověřování; poslední částí semináře byly informace k postupům
realizace zkoušek absolventů PO před autorizovanou osobou včetně povinné dokumentace.
V měsíci říjnu se realizační týmy připravovaly k zahájení pilotního ověřování - sestavení časových
harmonogramů výuky a rozdělení výuky mezi pedagogy, příprava na výuku s využitím vytvořených
učebních textů, příprava formulářů pro dokumentaci pilotního ověřování. Po ukončení této přípravy
je zahájeno vlastní pilotní ověřování na účastnících, kteří mají zájem získat novou kvalifikaci.
Na konci září byl zahájen průzkum trhu na dodání materiálu a pomůcek pro pilotní ověřování PK a
materiálu a pomůcek ke zkouškám z profesních kvalifikací. Byli osloveni potenciální dodavatelé k
zaslání cenových nabídek na daný soupis poptávaného zboží. Následně došlo k vybrání dodavatelů
(dle kritéria - nejnižší cenové nabídky). Vybraným dodavatelům byla na konci října zaslána
objednávka na dodání zboží.
Výstupem aktivity v uvedeném období bylo:
 Tvorba metodik pro PO a zkoušky, tvorba formulářů pro dokumentaci.
 Realizace semináře k PO.
V následujícím monitorovacím období bude prováděno vlastní pilotní ověřování všech vytvořených
programů dalšího vzdělávání a odborných učebních textů k jednotlivým vzdělávacím modulům
programů.

4. aktivita
Příprava a realizace zkoušek absolventů pilotáží – je plánována na další období.
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