Popis klíčových aktivit projektu

Název klíčové aktivity 01: Tvorba nových modulů dalšího vzdělávání
V průběhu KA 01 dojde k vytvoření 4 nových vzdělávacích modulů:
1. Nové materiály a technologie používané pro vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)
2. Hodnocení, navrhování, provádění, údržba a životnost ETICS s použitím nových materiálů a
technologií
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011,
nové pojmy, postupy a povinnosti pro výrobce a distributory stavebních výrobků
4. Technický dozor při zateplování budov
Každý vzdělávací modul bude vyučován v rozsahu 2x8 hodin  školení tedy budou dvoudenní.
KA 01 zahrnuje předzpracování vzdělávacích programů (tj. sběr odborných materiálů, příkladů z praxe
a podkladů nutných k přípravě, zpracování materiálů pro vzdělávací moduly, vypracování učebních
osnov, zpracování výukových materiálů a praktických úkolů pro jednotlivé vzdělávací moduly, aj.).
Sběr podkladových materiálů bude realizován především ze zkušeností zapojených členů RT,
konzultacemi s odborníky z oboru, studiem odborné literatury a internetu, výběrem a zpracováním
vhodných příkladů z praxe atd. Na přípravě jednotlivých programů se bude z největší části podílet
metodik, který bude zároveň odborným školitelem kurzů. Koordinaci odborných aktivit projektu bude
mít na starost hlavní metodik, koordinaci administrativních a správních aktivit projektový manažer.
Výstupem této klíčové aktivity bude vytvoření kompletního výukového programu, výukových
materiálů, praktických úkolů a podkladové dokumentace. Tyto materiály budou sloužit pro výuku
všech čtyř navržených vzdělávacích modulů.

Název klíčové aktivity 02: Pilotní ověření vzdělávacích modulů
Obsahem této klíčové aktivity je pilotní ověření nově vytvořených vzdělávacích modulů. Pilotní
ověření proběhne prvotní realizací vytvořených vzdělávacích kurzů (modulů) a bude prováděno za
účelem ověření proveditelnosti. Kvalitní pilotní ověření, jeho následná analýza a případné vylepšení či
pozměnění modulů právě na základě výsledku pilotního ověření eliminuje problém, že by byl
vynaložen zbytečný čas či vynaloženy zbytečné peníze za nesprávně navržený projekt. Cílovou
skupinu tvoří účastníci dalšího vzdělávání, a to zaměstnanci stavebních firem, výrobci stavebního
materiálu a další zájemci o tento obor.
Cílem aktivity je proškolení 48 účastníků z cílové skupiny  každý ze čtyř kurzů může absolvovat až 12
zájemců.
Délka trvání aktivity jsou 4 měsíce.

Hlavní činnosti:
 vstup účastníků z cílové skupiny do projektu
 absolvování školení (prezenční výuka)
 absolvování závěrečného testu každým účastníkem
 zpracování zpětnovazebního dotazníku každým účastníkem
Vzdělávání bude probíhat skupinově  12 účastníků na jeden vzdělávací modul. Prezenční výuka bude
probíhat dva dny v délce trvání 8 vyučovacích hodin. Výuka bude probíhat dle zpracované metodiky a
osnov.
Výstupem KA 02 je:
 48 proškolených osob (MI Počet podpořených osob  ženy/muži)
 44 úspěšných absolventů kurzu, kteří obdrží certifikát o absolvování, jelikož se počítá maximálně
s jedním neúspěšným v rámci každého kurzu (MI Počet úspěšně podpořených osob  ženy/muži)
 podepsané prezenční listiny účastníků
 vyplněné závěrečné testy od všech účastníků pilotáže
 vyplněné zpětnovazebné dotazníky od všech účastníků pilotáže
 vykázaná práce členů RT
 hodnotící zpráva pro revizi vzdělávacích modulů

Název klíčové aktivity 03:
Vyhodnocení pilotáže a úprava kurzů a vzdělávacích materiálů na základě jejich výsledků
Účelem KA 03 je kompletní revize nastavené osnovy vzdělávání, obsahu modulů a metodických
materiálů, a to vše na základě zpětné vazby a hodnocení z pilotního ověření z KA_02. Cílem této
aktivity je vznik výukových materiálů pro vzdělávací moduly, které budou revidovány a případně
upraveny na základě výsledků této pilotáže a jejího hodnocení jak ze strany účastníků dalšího
vzdělávání tak ze strany lektorů a metodiků.
Délka trvání této aktivity bude 4 měsíce.
Hlavní činnosti KA 03:
 vyhodnocení zpětnovazebních dotazníků od účastníků pilotáže
 zpracování hodnocení navržených metodik a osnov
 revize a případné přepracování osnov modulů dalšího vzdělávání
 revize a případné přepracování vzdělávacích materiálů
 finalizace všech metodických materiálů
 zpracování hodnotící zprávy o realizaci projektu

Výstupy klíčové aktivity:
 zpracovaná analýza zpětnovazebních dotazníků
 zpracovaný rozbor připomínek a hodnocení ze strany metodiků a lektorů
 přepracované metodické materiály
 vykázaná práce členů RT
 sestavený soubor všech materiálů pro výuku
 upravené a odzkoušené vzdělávací moduly

