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3. TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
1. aktivita 

V průběhu popisovaného monitorovacího období byly dopracovány všechny vzdělávací moduly ke 
všem 6 programům dalšího vzdělávání: Soustružení kovových materiálů, Frézování kovových 
materiálů, Broušení kovových materiálů, Vrtání kovových materiálů, Obsluha CNC obráběcích strojů a 
Řidič kamionové dopravy. Byly rozpracovány programy dalšího vzdělávání. 
 
Dne 28. 1. 2014 proběhl seminář "Zhodnocení tvorby modulů" pro pracovníky realizačních týmů 
partnerských škol. Na semináři metodikové projektu upozorňovali tvůrce na nutnost dodržení 
postupů metodiky, zhodnotili předané pracovní verze vytvořených vzdělávacích modulů, probíhala 
diskuse tvůrců, kteří vzájemně prezentovali své zkušenosti s tvorbou.  
 
Dne 28. 4. 2014 se uskutečnil seminář "Tvorba modulárních programů dalšího vzdělávání", na kterém 
byly vyhodnoceny vytvořené soubory modulů pro jednotlivé programy dalšího vzdělávání kvalifikací 
obráběč kovů a řidič kamionové dopravy. V další části semináře metodikové školili, jak vytvořit 
program dalšího vzdělávání dle standardů NSK a dle požadavků zaměstnavatelů. Hovořili o obsahu 
programů a provázanosti jednotlivých částí programů. K psaní programů byla vytvořena e-šablona. 
 

Výstup aktivity: 

 Byly zpracovány všechny vzdělávací moduly ke všem 6 programům dalšího vzdělávání. Jsou 
rozpracovány programy dalšího vzdělávání. Byly uspořádány 2 semináře. 

 
V průběhu příštího monitorovacího období budou dopracovány všechny programy dalšího 
vzdělávání. 
 
 

2. aktivita 

Aktivita byla zahájena přípravou metodických materiálů pro zpracovávání odborných studijních textů 
včetně metodiky k správnému uvádění bibliografických citací a zpracováním e-šablony pro psaní 
učebních textů, které budou mít jednotnou obsahovou i vizuální strukturu. 
 
Dne 29. 1. 2014 byl zorganizován pro pracovníky realizačních týmů partnerských škol seminář 
"Tvorba studijních textů pro moduly vzdělávacích programů profesních kvalifikací oboru obráběč 
kovů a vzdělávacího programu Řidič kamionové dopravy". Na semináři metodikové projektu 
seznamovali pedagogy, jak postupovat v tvorbě odborných textů a jak strukturovat obsah. Manažer 
projektu hovořil o autorském zákoně ve školní praxi, prezentoval příklady bibliografických citací dle 
normy. V další části semináře byla účastníkům prezentována e-šablona pro psaní textů včetně pokynů 
k jejímu správnému používání. Úkolem každého z pedagogů je vytvořit první učební text k 
vzdělávacímu modulu. 
 
V dalším období metodikové hodnotili a konzultovali s tvůrci postup a obsah vytvořených prvních 
učebních textů. 



Dne 29. 4. 2014 se uskutečnil seminář "Zhodnocení tvorby odborných textů", na němž metodikové 
zhodnotili první vypracované učební texty. Poukazovali na nutnost provázanosti obsahu odborného 
textu s učivem vzdělávacího modulu. Manažer projektu připomněl povinnost dodržení autorského 
zákona a prezentoval příklady správného uvádění bibliografických citací. Pedagogové si vzájemně 
předávali zkušenosti z tvorby učebnic. Diskuse probíhala v průběhu celého semináře. Úkolem 
pedagogů je vypracovat odborné texty ke všem vzdělávacím modulům do 8/2014. 
 
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. 
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