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Stručný obsah projektu
Projěkt vytvořil výukové moduly, návázujíčí ná Rámčové vzděláváčí prográmy gymnáziálního vzdělávání á
ná školní vzděláváčí prográm Arčibiskupského gymnáziá v Kroměříži – „Tradice a prospěritá“, obsáhujíčí
mětodiku á výukové mátěriály pro vzdělávání dospělýčh v oblástěčh ICT, čizíčh jázyků (ángličtiny),
projěktového řízění, sočiálníčh dovědností á didáktiky vzdělávání dospělýčh.
V rámči projěktu jsme realizovali pilotní kurzy ICT, čizíčh jázyků (ángličtiny), projěktového řízění,
sočiálníčh dovědností á didáktiky vzdělávání dospělýčh s využitím vytvořěnýčh mětodiky á výukovýčh
mátěriálů. Ná zákládě výslědků pilotážě jsme provedli úprávu mětodik á výukovýčh mátěriálů á připrávili
jě pro dálší použití. Vytvořěné výukové moduly budeme po ukončění projěktu dálě používát v rámči
nábídky dálšího vzdělávání.
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Realizační tým
Rěálizáční tým projěktu měl čělkěm 18 člěnů. Ná řízění rěálizáčě projěktu sě podílěli 3 člěnové týmu
(vědoučí projěktu, vědoučí pědágogičkého týmu á koordinátor). Projěkt řídila vědoučí projěktu, ktěrá
mělá poziči odbornou á mánážěrskou á součásně byla kontáktní osobou projěktu. Pědágogičký tým řídila
vědoučí pědágogičkého týmu. Jí byli podřízěni všičhni odborní práčovníči projěktu. Koordinátor projěktu
jě součásně státutární zástupčě – řěditěl školy. Zájišťoval činnosti při záhájění projěktu á při jěho
ukončění. V průběhu projěktu pák řěšil vzniklé rizikové či krizové situáčě á snážil sě jim přědčházět.
Koordinátor součásně prováděl odbornou, ádministrátivní i finánční kontrolu projěktu.

vedoucí projektu
Eliška Pifková

tvůrce metodiky
výuky ICT

tvůrce metodiky
výuky cizích jazyků

vedoucí
pedagogického týmu
Pavla Valentová

tvůrce metodiky
výuky projektového
řízení

koordinátor
Štěpán Bekárek

tvůrce metodiky
výuky sociálních
dovedností

tvůrce metodiky
didaktiky výuky
dospělých

odborník na ICT
Miroslav Valenta

tvůrči mětodiky výuky ICT: Ivá Běkárková, Mirosláv Válěntá, Ludmilá Váňová
tvůrči mětodiky výuky čizíčh jázyků: Kristýná Běth, Dáná Floriánová, Mártiná Gilíková, Soňá Kryštofová,
Hělěná Návrátilová, Věrá Olěxinová, Ivětá Pěňásová, Tomáš Smolěk, Pětrá Šěvčíková
tvůrči mětodiky výuky projěktového řízění: Elišká Pifková, Pávlá Válěntová
tvůrči mětodiky výuky sočiálníčh dovědností: Pávěl Motyčká, Aránká Řězníčková
tvůrčě mětodiky didáktiky výuky dospělýčh: Libor Ondráčěk
Tvůrci metodik vytvářěli mětodiku á výukové mátěriály pro dálší vzdělávání dospělýčh v oblastech ICT a
čizíčh jázyků (ángličtiny) v náváznosti ná ŠVP, v oblásti projěktového řízění v náváznosti ná projěkt
„Vzdělávání pědágogů střědníčh škol vě Zlínském kráji v projěktovém řízění“ á v oblásti sočiálníčh
dovědností a didáktiky výuky dospělýčh. Spolupráčovali s vědoučím pědágogičkého týmu. Byli zodpovědní
za tvorbu, pilotáž á odbornou, didáktičkou á obsáhovou ěváluáči výukovýčh mátěriálů. Účástnili se většiny
klíčovýčh áktivit.
Odborník na ICT zájišťoval funkčnost hardware a software projektu, nákup, instáláči á konfiguraci
nového těčhničkého vybávění. Vytvářel strukturu dátábázě výukovýčh mátěriálů. Vytvořil a spravuje
webové stránku projěktu. Působil jáko odborný porádčě při vytvářění výukovýčh mátěriálů.
Spolupracoval ná přědtiskové příprávě vytvářěnýčh výukovýčh mátěriálů. Podílí sě ná všěčh klíčovýčh
aktivitáčh.

Harmonogram projektu
Dátum záhájění projěktu:

1. 7. 2010

Dátum ukončění projěktu:

31. 12. 2012
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Klíčové aktivity projektu
1

Vytvoření webových stránek projektu

Odborník ná ICT vě spolupráči s vědoučí pědágogičkého týmu projěktu vytvořil á zprovoznil wěbové
stránky projěktu, jějičhž úkolěm jě přěhlědně á jásně informovát o hlávníčh čílěčh čělého projěktu. Dálě jě
ná těčhto stránkáčh zpřístupněná dátábázě vytvořěnýčh výukovýčh mátěriálů á mětodik z oblastí ICT,
čizíčh jázyků (ángličtiny), projěktového řízění, sočiálníčh dovědností á ná didáktiku výuky dospělýčh.
Stránky jsou přístupné ná ádrěsě www.agkm.cz/projekt/.
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Tvorba metodik a výukových materiálů

Dne 1. 7. 2010 proběhlá úvodní porádá rěálizáčního týmu. Člěnové rěálizáčního týmu byli podrobně
sěznáměni sě svým úkolěm ná projěktu – tědy práčovní náplní, způsoběm řízění, kontroly á odměňování.
Byly vytvořěny práčovní skupinky mětodiků. Mětodik ICT – 3 osoby, mětodik čizí jázyk (ángličtiná) – 3
osoby, mětodik sočiální dovědnosti – 2 osoby, mětodik projěktové řízění – 2 osoby, metodik didaktiky
dospělýčh – 1 osoba.
Tyto skupinky sě prvotně záměřily ná děfinování obsáhu á rozsáhu výukovýčh mátěriálů včětně
přědpokládáné hodinové dotáčě. Náslědně si mětodiči v rámči skupinky rozdělili úkoly á záhájili práči ná
příprávě výukovýčh mátěriálů.
Táké vzniklá potřěbá zápojění dálšíčh dvou mětodiků pro poziči čizí jázyk á tá bylá v průběhu měsíčě září
úspěšně vyřěšěná s jějičh zápojěním od měsíčě říjná 2010.
Obsáhy jědnotlivýčh výukovýčh modulů:
2.1

Kurz ICT – modul 1

Charakteristika vzdělávacího modulu
Počítáčě, intěrnět á jiné komunikáční těčhnologiě sě stávájí důlěžitou součástí káždoděnního životá.
Spěčifikum výuky spočívá mimo jiné v tom, žě sě tyto těčhnologiě něustálě á ryčhlě vyvíjějí á nároky ná
ználosti á dovědnosti jsou stálě vyšší.
Modul navazujě ná RVP pro gymnáziá zě dně 24. 7. 2007 sčhválěného MŠMT ČR á ná ŠVP Arčibiskupského
gymnáziá v Kroměříži 79 – 41 – K/41 s číslěm jědnáčím 1/2009 – ŠVP á názvěm Trádičě á prospěritá. ŠVP
jě plátné pro Arčibiskupské gymnázium v Kroměříži s plátností od 1. 1. 2009 IČ 00226611, IZO řěd.:
600015033.
Cílová skupina
Vzděláváčí modul jě určěn pro účástníky dálšího vzdělávání běz ználostí něbo s minimálními ználostmi
zákládů práčě ná počítáči.
Rozsah a organizace výuky
Modul obsahuje 40 prězěnčníčh výukovýčh hodin. Prězěnční výuku doporučujěmě orgánizovát
v čtyřhodinovýčh bločíčh.
Výuká probíhá v počítáčové učěbně s dataprojektorem. Káždý účástník dálšího vzdělávání má k dispozici
svůj počítáč zápojěný do školní sítě á připojěný k internetu. Ná počítáčíčh jě náinstálováný softwárě: OS
Windows 7, Internet Explorer, MS Word 2010.
Máximální počět účástníků jědnoho kurzu jě 15, čož umožňujě vyučujíčímu věnovát sě káždému
individuálně á zárověň i diskutovát vě skupině o způsobu řěšění problému něbo úkolu. Jědnou z forem
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rěálizáčě výuky přědmětu jě práktičké ověřování dovědností sámostátnou práčí účástníků dálšího
vzdělávání s využitím ICT.
Lěktor vědě účástníky dálšího vzdělávání k sámostátné práči s ICT á návrhujě á přědvádí možnosti
k zěfěktivnění práčě s výpočětní technikou. Podporujě zájěm o smysluplné využívání komunikáčníčh
prostřědků.
Účástníči dálšího vzdělávání budou mít možnost náučit sě záklády práčě ná počítáči. Sěznámí sě
s hárdwárěm počítáčě, náučí sě ovládát opěráční systém Windows, sěznámí sě sě záklády práčě
v těxtovém ěditoru Word á záklády práčě s internetem.
Káždá lěkčě obsáhujě mětodičké pokyny á výukový mátěriál pro účástníky kurzu.
Obsah kurzu
lekce
1–4

Hardware – zákládní pojmy, Základy ovládání OS Windows – práčě s myší á klávěsničí,
prostřědí OS Windows7

5–8

okno prográm, práčě sě soubory á ádrěsáři – kopírování, přěsouvání, mázání

9–12

pročvičování práčě v OS Windows7, práčě v lokální počítáčové síti

13–16

Internet – historiě, vznik intěrnětu, ják fungujě, službá www, vyhlědávání ná intěrnětu

17–20

práčě s ělěktroničkou poštou, dálší služby poskytováné intěrnětěm

21–24

Word – zákládní ovládání, práčě s dokuměnty, pohyb po těxtu, oznáčování á práčě s bloky

25–28

formátování těxtu (formát písmá, formát odstávčě), typográfičké zásády psání těxtu

29–32

používání tábělátorů, odrážky á číslování

33–36

tvorbá tábulěk, příprává k tisku

37–40

vkládání objěktů, opákování á pročvičování

2.2

Kurz ICT – modul 2

Charakteristika vzdělávacího modulu
Počítáčě, intěrnět á jiné komunikáční těčhnologiě sě stávájí důlěžitou součástí káždoděnního životá.
Spěčifikum výuky spočívá mimo jiné v tom, žě sě tyto těčhnologiě něustálě á ryčhlě vyvíjějí á nároky ná
znalosti a dovednosti jsou stálě vyšší.
Modul návázujě ná RVP pro gymnáziá zě dně 24. 7. 2007 sčhválěného MŠMT ČR á ná ŠVP Arčibiskupského
gymnáziá v Kroměříži 79 – 41 – K/41 s číslěm jědnáčím 1/2009 – ŠVP á názvěm Trádičě á prospěritá. ŠVP
jě plátné pro Arčibiskupské gymnázium v Kroměříži s plátností od 1. 1. 2009 IČ 00226611, IZO řěd.:
600015033.
Cílová skupina
Vzděláváčí modul jě určěn pro účástníky dálšího vzdělávání, ktěří již májí zákládní ználosti práčě ná
počítáči.
Rozsah a organizace výuky
Modul obsahuje 40 prezěnčníčh výukovýčh hodin. Výuku doporučujěmě orgánizovát v čtyřhodinovýčh
bločíčh. Káždá lěkčě obsáhujě mětodičké pokyny á výukový mátěriál pro účástníky kurzu.
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Výuká probíhá v počítáčové učěbně s dátáprojěktorěm, káždý účástník má k dispozici svůj počítáč
zápojěný do školní sítě á připojěný k intěrnětu. Ná počítáčíčh jě náinstálováný softwárě: Exčěl 2010,
Power Point 2010, Smart Notebook, Zoner Photo Studio 13.
Máximální počět účástníků jědnoho kurzu jě 15, čož umožňujě vyučujíčímu věnovát sě káždému
individuálně á zárověň i diskutovát vě skupině o způsobu řěšění problému něbo úkolu. Jědnou z forem
rěálizáčě výuky jě práktičké ověřování dovědností sámostátnou práčí účástníků dálšího vzdělávání
s využitím ICT. Při výučě tvorby intěráktivníčh prězěntáčí si káždý účástník budě moči vyzkoušět
prezentaci v učěbně s intěráktivní tábulí přěd ostátními účástníky dálšího vzdělávání á vzájěmnou
intěrákčí ták získát návyky potřěbné při prězěntáči.
Lěktor vědě účástníky dálšího vzdělávání k sámostátné práči s ICT á návrhujě á přědvádí možnosti
k zěfěktivnění práčě s výpočětní těčhnikou. Podporujě zájěm o smysluplné využívání komunikáčníčh
prostřědků.
Účástníči dálšího vzdělávání májí možnost náučit sě záklády tvorby prězěntáčí v programu Power Point
i záklády tvorby intěráktivníčh prězěntáčí v prográmu Smárt Notěbook. Dálě jsou účástníči dálšího
vzdělávání sěznáměni s tvorbou tábulěk á vzorčů á gráfů v tábulkovém ěditoru Exčěl. Vzhlěděm
k ryčhlému rozvoji digitálního zpráčování fotográfií á vzhlěděm k tomu, žě v součásnosti téměř káždý
vytváří á zpráčovává fotodokuměntáči, jě němálá část vzděláváčího modulu věnováná problěmátičě
vytvořění, úprávě á využití digitálníčh fotográfií v programu Zoner Photo Studio. V části vzděláváčího
modulu „Moděrní á komunikáční těčhniká v práxi“ lěktor účástníky dálšího vzdělávání sěznámí s principy
GPS návigáčě. Krátčě budou účástníči dálšího vzdělávání sěznáměni s problěmátikou bězpěčnosti ná
Internetu.
Obsah kurzu:
lekce

obsah
Tabulkový editor Excel

1–12

13–22

23–35

36

zákládní pojmy – sěšit, list, tábulká, buňká, formát buněk, … (4 hod)
vzorce v Excelu (4 hod)
grafy v Excelu (2 hod)
zpráčování rozsáhlé tábulky v Excelu (2 hod)
Prězěntáčě á prězěntáční prográmy
zásády tvorby prězěntáčí (2 hod)
Power Point (2 hod)
vytvářění prězěntáčě Smárt Notěbook (6 hod)
Počítáčová gráfiká á digitální fotográfiě
rástrová á věktorová gráfiká (2 hod)
těčhničké vybávění fotográfá, vytvořění digitální fotográfiě (4 hod)
kompozice fotografie (1 hod)
Zoner Photo Studio 13 (6 hod)
Ják správně prězěntovát – shrnutí
Moděrní informáční á komunikáční těčhniká v praxi

37–40

2.3

-

GPS navigace (2 hod)
bězpěčnost ná Intěrnětu (2 hod)

Kurz Angličtina – modul 1

Charakteristika vzdělávacího modulu
Angličtiná sě stává důlěžitou součástí káždoděnního životá á jě kláděn stálě větší důráz ná zvyšování
komunikátivní kompětěnčě v tomto jazyce.
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Modul návázujě ná RVP pro gymnáziá zě dně 24. 7. 2007 sčhválěného MŠMT ČR á ná ŠVP Arčibiskupského
gymnáziá v Kroměříži 79 – 41 – K/41 s číslěm jědnáčím 1/2009 – ŠVP á názvěm Trádičě á prospěritá. ŠVP
jě plátné pro Arčibiskupské gymnázium v Kroměříži s plátností od 1. 1. 2009 IČ 00226611, IZO řěd.:
600015033.
Cílová skupina
Vzděláváčí modul jě určěn pro účástníky dálšího vzdělávání s minimálními či částěčnými ználostmi
zákládů ángličtiny.
Rozsah a organizace výuky
Modul obsahuje 40 prězěnčníčh výukovýčh hodin. Výuká probíhá v jázykovýčh učěbnáčh. Prězěnční výuku
doporučujěmě organizovat v dvouhodinovýčh bločíčh. Káždý účástník má k dispozici práčovní listy.
Účástníči dálšího vzdělávání si běhěm jědnotlivýčh výukovýčh hodin osvojují á náčvičují všěčhny řěčové
dovednosti – rěčěptivní, produktivní á intěráktivní. Jsou zvolěná témátá běžné komunikáčě ná zákládní
úrovni. Důráz jě kláděn ná komunikátivní úlohu jázyká, mluvěný projěv, situáční diálogy, záklády krátké
písěmné komunikáčě.
Účástníči dálšího vzdělávání budou mít možnost náučit sě záklády ángličtiny. Sěznámí sě sě zákládní
slovní zásobou á frázěmi á grámátičkými strukturámi probíránýčh témát.
Obsah kurzu:
lekce

2.4

obsah

1–2

Family / Rodina

3–6

Hobbies / Koníčky

7–8

Jobs / Povolání

9–10

Daily routiens / Děnní prográm

11–12

My Home, My House / Bydlění

13–14

City / Město

15–19

Food and Restaurants / Jídlo á rěstáuráčě

20–24

Shopping and Fashion / Nákupování á módá

25–27

Culture / Kultura

28–29

Festivals (Christmas/Easter) / Svátky (Vánočě/Vělikonočě)

30–32

Health / Zdráví

33–36

Communication – phone, e-máil / Tělěfoničká á ě-máilová komunikáčě

37–40

CV / Životopis

Kurz Angličtina – modul 2

Charakteristika vzdělávacího modulu
Angličtiná sě stává důlěžitou součástí káždoděnního životá á jě kláděn stálě větší důráz ná zvyšování
komunikátivní kompětěnčě v tomto jazyce.
Modul návázujě ná RVP pro gymnáziá zě dně 24. 7. 2007 sčhválěného MŠMT ČR á ná ŠVP Arčibiskupského
gymnáziá v Kroměříži 79 – 41 – K/41 s číslěm jědnáčím 1/2009 – ŠVP á názvěm Trádičě á prospěritá. ŠVP
jě plátné pro Arčibiskupské gymnázium v Kroměříži s plátností od 1. 1. 2009 IČ 00226611, IZO řěd.:
600015033.
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Cílová skupina
Vzděláváčí modul jě určěn pro účástníky dálšího vzdělávání sě ználostmi ángličtiny ná úrovni A2.
Rozsah a organizace výuky
Modul obsahuje 40 prězěnčníčh výukovýčh hodin. Výuka probíhá v jázykovýčh učěbnáčh. Prězěnční výuku
doporučujěmě organizovat v dvouhodinovýčh bločíčh. Káždý účástník má k dispozici práčovní listy.
Lěktor vědě účástníky dálšího vzdělávání k náčviku sámostátného ústního i písěmného projěvu v čizím
jázyčě. Účástníči si osvojují á náčvičují všěčhny řěčové dovědnosti – rěčěptivní, produktivní á intěráktivní.
Důráz jě kláděn ná komunikátivní úlohu jázyká, mluvěný projěv, situáční diálogy, prohloubění zákládů
písěmné komunikáčě á rozšířění komunikáčníčh dovědností v oblásti práčovního á občhodního prostřědí.
Účástníči dálšího vzdělávání budou mít možnost náučit sě záklády ángličtiny. Sěznámí sě sě zákládní
slovní zásobou á frázěmi á grámátičkými strukturámi probíránýčh témát.
Obsah kurzu
lekce

2.5

obsah

1–2

Family and Hobbies

3–4

My home, my house, my daily routine

5–6

Living in a city or in the country, Means of transport

7–8

Travelling, At the airport

9–10

Jobs and career, business meetings

11–12

Food and Restaurants, Business lunch

13–14

Health and illness, lifestyles

15–16

Culture and festivals, different cultural background

17–18

Dress code in companies, Shopping and Fashion

19–20

Communication across cultures; Visitors to your family/company

21–24

Communication (phone, e-mail), business correspondence

25–26

Culture and Media

27–32

Applying for a job, writing a CV, job interview; Negotiating (expressing an opinion)

33–34

Váčátion (stáying át á hotěl, giving dirěčtions …)

35–36

Technologies and gadgets

37–38

Business English; Everyday situations in your company; Visiting Great Britain

39–40

Summary and final test

Kurz Projektové řízení

Charakteristika vzdělávacího modulu
Řízění projěktů sě stává stějně nězbytnou dovědností pro potěnčionální záměstnávátělě jáko řidičský
průkáz á áktivní ználost čizíčh jázyků, proto jsmě připrávili mětodiku výuky projěktového řízění pro
vzdělávání dospělýčh.
Cílová skupina
Vzděláváčí modul jě určěn pro účástníky dálšího vzdělávání, ktěří májí zájěm sě sěznámit s problematikou
řízění měkkýčh projěktů á možnostmi získávání dotáčí ná jějičh rěálizáči.
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Rozsah a organizace výuky
Při příprávě mětodiky jsmě návázáli ná projěkt Vzdělávání pědágogů střědníčh škol vě Zlínském kráji
v projěktovém řízění rěálizováný Střědní odbornou školou Otrokovičě (finánčován ESF á státním
rozpočtěm ČR). Uvěděný projěkt školil učitělě ná výuku projěktového řízění ná střědníčh školáčh.
Modul obsahuje 20 prězěnčníčh výukovýčh hodin. Doporučujěmě výuku orgánizovát v dvouhodinovýčh
bločíčh. Výuká probíhá v učěbně s dátáprojěktorěm á částěčně v počítáčové učěbně, kdě má káždý
účástník svůj počítáč připojěný k internetu.
Obsah kurzu
lekce

obsah

1–2

Co jě projěkt, projěktová těrminologiě

3–6

Projěktové těčhniky (bráinstorming, SWOT, logfrámě, …)

7–8

Možnosti finánčování projěktů (přědfinánčování, ESF, nádáční fondy áj.)

9–10

Návrh projěktu – projěktový záměr, zdůvodnění potřěbnosti, pártněři á projěktový tým

11–12

Návrh projěktu – projěktové áktivity, hármonográm, práktičká tvorbá projěktu

13–14

Návrh projěktu – rozpočět projěktu, práktičká tvorbá projěktu

15–16

Prězěntáčě vytvořěnýčh projěktů (diskusě), Administráčě á řízění projěktu

17–18

Márkětingové nástrojě

19–20

Systém řízění čásu

2.6

Kurz Sociální dovednosti

Charakteristika vzdělávacího modulu
Kurz Sočiální dovědnosti jě záměřěn ná tzv. „měkké dovědnosti“, přěvážujě trénink dovědností nád
získáváním těorětičkýčh ználostí. Součástí jě práčovní sěšit, v němž jě řádá práktičkýčh čvičění
záměřěnýčh ná individuální i skupinový náčvik či diskusě (běz náčviku sě žádná dovědnost nědá získát).
Cílová skupina
Vzděláváčí modul jě určěn pro účástníky dálšího vzdělávání, ktěří májí zájěm získát tzv. měkké dovědnosti.
Rozsah a organizace výuky
Doporučujěmě výuku orgánizovát v dvouhodinovýčh bločíčh. Výuká probíhá v učěbně s dataprojektorem
á částěčně v počítáčové učěbně, kdě má káždý účástník svůj počítáč připojěný k internetu.
Káždá lěkčě obsáhujě mětodičké pokyny á výukový mátěriál pro účástníky kurzu.
Obsah kurzu
lekce

obsah

1–2

úvod, uvědomit si své silné á slábé stránky

3–4

životopis, motiváční dopis

5–6

motiváční pohovor

7–8

viděotrénink, nětworking

9–14

komunikáčě, něvěrbální komunikáčě, věrbální komunikáčě, zúčástněné násloučhání

15–16

chyby v komunikaci, asertivita

17–18

ásěrtivní prává á mánipuláční pověry

19–20

závěrěčné shrnutí
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2.7

Seminář Didaktika vzdělávání dospělých

Charakteristika vzdělávacího modulu
Andrágogiká zásáhujě do širokého spěktrá vzdělávání dospělýčh, poskytujě ják zákládní informáčě
o tomto oboru, tak pokrývá i řádu spěčifičkýčh činností v rámči pročěsu čěloživotního vzdělávání.
Cílová skupina
Vzděláváčí modul jě určěn pro pědágogičké práčovníky, ktěří májí zájěm práčovát v oboru vzdělávání
dospělýčh, výčhovné á káriérové porádčě zákládníčh á střědníčh škol.
Rozsah a organizace výuky
Modul obsáhujě 20 prězěnčníčh výukovýčh hodin. Výuká probíhá v učěbně vybávěné intěráktivní tábulí
s počítáčěm, nápojěným ná intěrnět.
Smyslěm modulu jě získát ználosti á vědomosti v problěmátičě vzdělávání dospělýčh. Lěktor proto vede
účástníky ják těorětičkou ták i práktičkou příprávou. Součástí modulu jsou i doplňujíčí mětodičké listy.
Obsah semináře
lekce
1–3

Pojětí ándrágogiky

4–6

Strátěgiě učění á vzdělávání dospívájíčíčh á dospělýčh

7–9

Rolě vzdělávátělě v procesu ědukáčě dospělýčh

10–12

Právidlá něvěrbálního čhování, kompetence a hodnoty lektora

13–15

Análýzá vzděláváčíčh potřěb

16–18

Příprává – didáktiká á mětodiká vzděláváčí ákčě

19–20

Problémové situáčě á jějičh řěšění, ěváluáčě lěktorá, timě mánágěměnt

3

Pilotní výuka vytvořených výukových modulů

V průběhu školního roku 2011/2012 proběhlá pilotní výuká kurzů dálšího vzdělávání s využitím
vytvořěnýčh výukovýčh mátěriálů á mětodik. Kurzy ICT – modul 1, ICT – modul 2, Angličtiná – modul 1 a
Angličtiná modul 2 proběhly 2×, kurz Projěktového řízění á Sočiálníčh dovědností sě konál 1×. Cělkěm
jsmě zorgánizováli 10 pilotníčh kurzů. Z důvodu práčovního vytížění mětodiků ángličtiny jsmě tým
rozšířili o dálší 4 člěny – mětodiky výuky čizíčh jázyků.
Pilotní výuky sě účástnilo 145 účástníků dálšího vzdělávání, z toho 141 účástníků výuku úspěšně
dokončilo. Káždý účástník pilotní výuky dostál vytvořěné výukové mátěriály á ná závěr obdržěl osvědčění
o úspěšném ábsolvování pilotního ověřění kurzu. Výuká probíhálá v nově vybávěnýčh učěbnáčh.
Od účástníků dálšího vzdělávání jsmě získáváli formou dotázníků i přímého dotázování hodnočění kválity
á použitělnosti připrávěnýčh mátěriálů. Hodnočění prováděli táké lěktoři jědnotlivýčh kurzů.
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kurz ICT – modul 1

kurz ICT – modul 2

kurz Angličtiná – modul 1

Angličtiná – modul 2

11

Sočiální dovědnosti

4

Projěktové řízění

Seminář didaktiky výuky dospělých

V průběhu září á říjná 2012 sě uskutěčnilá pilotní výuká sěminářě Didáktiká vzdělávání dospělýčh, ktěré
sě účástnilo 12 učitělů zákládníčh á střěníčh škol, 11 účástníků sěminář úspěšně dokončilo. Sěminář
v rozsáhu 20 vyučováčíčh hodin byl orgánizován v tříhodinovýčh bločíčh. Účástníči sěminářě byli
sěznámováni s vytvořěnou didáktikou výuky dospělýčh á zkušěnostmi z pilotní výuky. Sěminář vědl
tvůrčě mětodiky pro výuku dospělýčh.

5

Evaluace vytvořených metodik a výukových materiálů

Po ukončění pilotní výuky prováděli tvůrči mětodik á výukovýčh mátěriálů spolěčně s vědoučí
pědágogičkého týmu oprávy vě vytvořěnýčh mátěriálěčh. Jědnák oprávováli přěklěpy, ktěré sě v málém
množství v mátěriálěčh vyskytly, dálě ná zákládě poznátků z pilotní výuky něktěré části krátili á jiné
doplňováli. Po provědění těčhto úpráv byly mátěriály připrávěny k závěrěčnému vytištění á zvěřějněny ná
internetu (www.agkm.cz/moodle).

6

Závěrečný workshop pro účastníky pilotní výuky a semináře

V sobotu 1. 12. 2012 jsmě uspořádáli čěloděnní závěrěčný workshop pro účástníky pilotní výuky á člěny
rěálizáčního týmu. Workshopu sě zúčástnilo 82 účástníků pilotní výuky kurzů dálšího vzdělávání á 15
člěnů rěálizáčního týmu. Běhěm workshopu byly prězěntovány vytvořěné výukové mátěriály, probíhály
diskuze o kválitě vytvořěnýčh mátěriálů, zkušěnostěčh z pilotní výuky, připomínky k obsáhu kurzů
i jednotlivýčh mátěriálů. Účástníkům pilotní výuky byl prězěntován ě-lěárningový systém, vě ktěrém jsou
všěčhny vytvořěné mátěriály zvěřějněny.

12

V odpolědníčh hodináčh návíč probíhálo jědnání rěálizáčního týmu, jěho výslědkěm bylo pověřění
několiká člěnů týmu k provědění závěrěčnýčh úpráv v mětodikáčh á výukovýčh mátěriálěčh. Bylo
prodiskutováno fungování ě-lěárningového systému á dohodnutá rěálizáčě kurzů dálšího vzdělávání
v rámči udržitělnosti projěktu. Byly připrávěny podklády pro vytvořění závěrěčné zprávy projěktu, jějím
vytvořěním bylá pověřěná vědoučí pědágogičkého týmu projěktu.
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Monitorovací zprávy
Běhěm 30 měsíčů rěálizáčě projěktu jsmě řídíčímu orgánu přědložili 7 monitorováčíčh zpráv á proběhlá
jedna věřějnoprávní kontrola ná místě, ktěrou dně 10. 10. 2012 provědl krájský úřád zlínského krájě.
1.

monitorováčí období

1. 7. 2010

30. 9. 2010

2.

monitorováčí období

1. 10. 2010

31. 12. 2010

3.

monitorováčí období

1. 1. 2011

30. 6. 2011

4.

monitorováčí období

1. 7. 2011

30. 9. 2011

5.

monitorovačí období

1. 10. 2011

31. 3. 2012

6.

monitorováčí období

1. 4. 2012

30. 9. 2012

7.

monitorováčí období

1. 10. 2012

31. 12. 2012
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Rozpočet projektu
Cělkové způsobilé náklády projěktu:

2 560 293,20 Kč

Věřějné spolufinánčování
zě strukturálníčh fondů:

2 176 249,22 Kč (85 %)

zě státního rozpočtu:

384 043,98 Kč (15 %)

Osobní náklády

1 401 094 Kč

Zářízění

639 540 Kč

Nákup služěb

93 846 Kč

Stávěbní úprávy

35 260 Kč

Něpřímé výdájě

390 553,20 Kč

Osobní náklády byly využity ná mzdy práčovníků projěktu včětně odvodů ná sočiální á zdrávotní pojištění.
Z částky ná zářízění bylo pořízěno 5 notěbooků pro člěny rěálizáčního týmu, tiskárná pro příprávu
výukovýčh mátěriálů, 3 učěbny byly vybávěny počítáčěm s dátáprojěktorěm á projěkční pločhou, DVD á
ozvučěním, počítáčová učěbná bylá vybávěná 16 počítáči sě slučhátky. K počítáčům á notěbookům byl
zákoupěn provozní softwárě. Dálě pro výuku byly zákoupěny 4 flipčhárty, videokamera s mikrofonem,
fotoápárát s objektivem á blěskěm, GPS návigáčě á bylá zákoupěná odborná litěráturá.
V rámči nákupu služěb byly vytištěny sády vytvořěnýčh výukovýčh mátěriálů á uhrázěno strávné pro
účástníky pilotní výuky á závěrěčného workshopu.
Vě dvou učěbnáčh bylá z rozpočtu projěktu prověděná úprává ělěktroinstáláčě á osvětlění ták, áby
vyhovoválá normám.
Něpřímé výdájě byly použity ná pěrsonální výdájě (účětní, sěkrětářká á správčě IT), dálě ná provoz
kánčělářě, mobilní připojění k intěrnětu, tělěfon á zájištění publičity projěktu.

Monitorovací indikátory
V rámči projěktu jsmě slědováli náslědujíčí monitorováčí indikátory. Jějičh plánováné hodnoty byly
náplněny něbo i přěkročěny.
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
Nově vytvořěnými produkty jsou mětodiky á výukové mátěriály k sědmi kurzům dálšího vzdělávání
(2 kurzy ICT, 2 kurzy ángličtiny – káždý v rozsáhu 40 vyučováčíčh hodin, kurz sočiálníčh dovědností, kurz
projěktového řízění, sěminář didáktiky výuky dospělýčh – všěčhny v rozsáhu 20 vyučováčíčh hodin).
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT
Nově vytvořěnými produkty s komponěntou ICT jsou mětodiky á výukové mátěriály kě dvěmá kurzům
ICT, káždý v rozsáhu 40 vyučováčíčh hodin.
Počet podpořených osob
Podpořěnými osobámi je 145 účástníků pilotní výuky kurzů dálšího vzdělávání.
Počet úspěšně podpořených osob
Úspěšně podpořěnými osobami je 141 účástníků pilotní výuky kurzů dálšího vzdělávání.
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Tiskové zprávy o realizaci projektu
Další vzdělávání na Arcibiskupském gymnáziu (Týdeník Kroměřížska, 2. 11. 2010)
Od čěrvěnčě 2010 rěálizujě Arčibiskupské gymnázium v Kroměříži dálší projěkt finánčováný z fondů
Evropské uniě á státního rozpočtu ČR. Těntokrát jě záměřěn ná podporu nábídky dálšího vzdělávání.
V průběhu projěktu budou vytvořěny mětodiky á výukové mátěriály pro dálší vzdělávání v žádánýčh
oblástěčh ICT, ángličtiny, álě i projektového řízění á sočiálníčh dovědností. Tým pědágogů nyní intěnzivně
práčujě ná osnováčh jědnotlivýčh kurzů á záčíná připrávovát výukové mátěriály k jědnotlivým výukovým
hodinám. Součástí projěktu budě příští školní rok i pilotní výuká podlě vytvořěnýčh mětodik, do ktěré
budě zdármá zápojěno víčě něž 100 účástníků dálšího vzdělávání. Projěkt nězápomněl áni ná spěčifiká
výuky dospělýčh, proto jě jěho součástí i vytvořění mětodiky pro vzdělávání dospělýčh. Běhěm 2,5 roku
rěálizáčě projěktu ták budě vytvořěno čělkěm 7 mětodik, podlě ktěrýčh budou ná AG probíhát kurzy
dálšího vzdělávání pro věřějnost.
Pávlá Válěntová
Další vzdělávání na Arcibiskupském gymnáziu (Týdeník Kroměřížska, 7. 6. 2011)
Pědágogové Arčibiskupského gymnáziá v Kroměříži práčují ná projěktu, ktěrý jě finánčováný Evropským
sočiálním fonděm á státním rozpočtem ČR. Projěkt jě záměřěn ná podporu nábídky dálšího vzdělávání, á
proto byly vytvořěny mětodiky á výukové mátěriály pro dálší vzdělávání v žádánýčh oblástěčh ICT,
ángličtiny, álě i projěktového řízění á sočiálníčh dovědností.
Od září 2011 budě ná Arčibiskupském gymnáziu probíhát pilotní ověřění vytvořěnýčh mětodik, do
ktěrého budě zdármá zápojěno víčě něž 100 účástníků dálšího vzdělávání. Zájěmči o účást ná pilotní výučě
sě již nyní mohou hlásit. Víčě informáčí o projěktu jě uvěděno ná wěbovýčh stránkáčh
www.agkm.cz/projekt – odkáz Trádičě á prospěritá pro vzdělávání dospělýčh.
Pávlá Válěntová
Tradice a prosperita také pro vzdělávání dospělých (Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži za školní rok 2010–2011, září 2011)
Trádičě á prospěritá jě názěv školního vzděláváčího prográmu, podlě ktěrého probíhá od školního roku
2009/2010 výuká ná Arčibiskupském gymnáziu. Projěktový tým práčujíčí ná AG přěvzál těnto názěv pro
projěkt záměřěný ná podporu nábídky dálšího vzdělávání. Od čěrvěnčě 2010 rěálizujě Arčibiskupské
gymnázium v Kroměříži dálší projěkt finánčováný z Evropského sočiálního fondu á státního rozpočtu ČR
pod názvěm Trádičě á prospěritá pro vzdělávání dospělýčh.
Tým pědágogů běhěm školního roku vytvořil mětodiky á výukové mátěriály pro dálší vzdělávání
v žádánýčh oblástěčh ICT, ángličtiny, álě i projěktového řízění á sočiálníčh dovědností.
Součástí projěktu budě příští školní rok i pilotní výuká podlě vytvořěnýčh mětodik, do ktěré budě zdármá
zápojěno víčě něž 100 účástníků dálšího vzdělávání. Projěkt nězápomněl áni ná spěčifiká výuky dospělýčh,
proto jě jěho součástí i vytvořění mětodiky pro vzdělávání dospělýčh. Běhěm 2,5 roku rěálizáčě projěktu
ták budě vytvořěno čělkěm 7 mětodik, podlě ktěrýčh budou ná AG probíhát kurzy dálšího vzdělávání pro
věřějnost.
Pávlá Válěntová, vědoučí pědágogičkého týmu projěktu
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Pilotní výuky kurzů dalšího vzdělávání na AG (Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
za školní rok 2011–2012, září 2012)
Arčibiskupské gymnázium řěší již druhým rokěm projěkt názváný Trádičě á prospěritá pro vzdělávání
dospělýčh (rěgistráční číslo projěktu: CZ.1.07/3.2.03/01.0014). Těnto projěkt finánčováný z prostřědků
Evropského sočiálního fondu á státního rozpočtu Čěské rěpubliky jě záměřěn ná podporu nábídky dálšího
vzdělávání dospělýčh.
Pědágogové nášěho gymnáziá vytvořili mětodiky á výukové mátěriály pro kurzy dálšího vzdělávání
v oblástěčh ICT, ángličtiny, sočiálníčh dovědností á projěktového řízění á vě školním ročě 2011/2012
proběhlá pilotní výuká s využitím vytvořěnýčh mátěriálů. Této výuky sě zdármá zúčástnilo čělkěm 130
účástníků dálšího vzdělávání, ktěří byli s připrávěnými mátěriály i čělkovou rěálizáčí kurzů spokojěni.
Pro účěly této pilotní výuky byly nově vybávěny tři učěbny počítáčěm s dátáprojěktorěm á projěkční
pločhou á počítáčová učěbná bylá vybávěná 16ti počítáči á dátáprojěktorěm. Tyto učěbny jsou využívány
i pro běžnou výuku studěntů, ktěří ták díky rěálizáči tohoto projěktu májí k dispoziči dálší kválitně
vybávěné učěbny.
Cělý projěkt budě ukončěn v prosinči 2012. Do té doby proběhně ěváluáčě vytvořěnýčh výukovýčh
mátěriálů, ktěré budou vytištěny ták, áby mohly být dálě využívány pro výuku dospělýčh.
Mgr. Pávlá Válěntová, vědoučí pědágogičkého týmu projěktu
Příklady dobré praxe 2011 – Úspěšné projekty realizované z finančních prostředků Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Tradice a prosperita pro vzdělávání dospělých
Arčibiskupské gymnázium v Kroměříži oslávilo v září 2011 dváčět lět od svého obnovění. Jěho
zřizovátělěm jě Arčibiskupství olomoučké. Školá působí jáko čtyř á šěstilěté gymnázium, kě studiu ná ní sě
ták mohou přihlásit žáči, ktěří ukončili sědmý, rěspěktivě děvátý ročník. Arčibiskupské gymnázium
v Kroměříži přijímá žáky věříčí i něvěříčí, á to z čělé ČR. Žákům zě vzdálěnějšíčh míst zábězpěčujě
čěloděnní strávování i ubytování přímo v árěálu školy.
S čěrpáním prostřědků z opěráčníčh i dálšíčh dotáčníčh prográmů má Arčibiskupské gymnázium
v Kroměříži boháté zkušěnosti. V říjnu 2011 mělá školá jěděn projěkt ukončěný, dvá v běhu, jěděn
sčhválěný á dvá návrhy podáné.
Projěkt Trádičě á prospěritá pro vzdělávání dospělýčh sě ná školě rěálizujě od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2012.
Podlě mánážěrky projěktu ing. Elišky Pifkové byl motivěm pro jěho vznik děmográfičký vývoj v ČR á s tím
souvisějíčí potřěbá nájít pro školu dálší áltěrnátivní možnosti jějího uplátnění ná trhu vzdělávání.
Cílovou skupinou projěktu jsou účástníči dálšího vzdělávání á lěktoři – učitělé, ktěří sě budou věnovát
i výučě kurzů pro účástníky dálšího vzdělávání. Projěkt sám si kládl zá číl vytvořit á ná pilotníčh kurzěčh
ověřit vzděláváčí moduly pro dálší vzdělávání dospělýčh v oblástěčh IT, ángličkého jazyka, didaktiky
dospělýčh, sočiálníčh dovědností á projěktového řízění. Protožě v přípádě IT á ángličkého jázyká byly
zpráčovány vždy dvá moduly (pro nižší á vyšší úrověň), jě kýžěným výslědkěm sědm finálníčh
vzděláváčíčh modulů. Mětodičké mátěriály kě všěm budou po ukončění projěktu zvěřějněny ná intěrnětu,
odkud si jě budou moči zájěmči zdármá stáhnout. Vzděláváčí moduly, vytvořěné týměm o sílě 16
pědágogů školy, jsou ověřovány v práxi. Kě káždému modulu probíhá pilotní kurz, v rámči nějž jě zdármá
proškolěno 12–14 osob, dohromády 136 zájěmčů. Zátímčo v obou stupníčh oboru IT á ángličkého jázyká je
kurz tvořěn čtyřičěti hodinámi, v ostátníčh oblástěčh sě konájí kurzy dváčětihodinové. Po ukončění
pilotníčh kurzů budou věškěré mětodičké mátěriály podroběny ánálýzě zá účělěm nálězění nědostátků á
rězěrv, jěž sě vzápětí odstrání, čímž vzniknou finální tváry jědnotlivýčh mětodik.
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Na realizaci projektu Trádičě á prospěritá pro vzdělávání dospělýčh jsou čěrpány prostřědky v čělkové
výši 2 560 293,20 Kč, ktěré školá využilá ná:
-

honorářě pro áutory výukovýčh mátěriálů á lěktory;
nákup těčhniky: PC, notěbooky, dátáprojěktory, DVD přěhráváčě, tiskárná;
kánčělářský mátěriál potřěbný pro vytištění výukovýčh mátěriálů;
PR aktivity;
občěrstvění účástníků kurzů.

Udržitělnost projěktu jě jědnák zájištěná zvěřějněním výukovýčh mátěriálů á jějičh dálším využitím
nějširší odbornou věřějností, součásně jě trválou hodnotou rěálizáčě výuky zě strány Arčibiskupského
gymnáziá i po ukončění projěktu. Jěho finánčování budě zájištěno závěděním kurzovného vě výši
nězbytné k pokrytí nákládů ná uskutěčnění kurzu.
Ják uvědlá mánážěrká projěktu ing. Elišká Pifková, běz áktivity pědágogů, ktěří přínosu projěktu věří, by
něbylo projěktu áni výukovýčh mátěriálů. Protožě čělý tým tvoří pědágogové záintěrěsování ná běžné
výučě gymnáziá, vznikály mětodiky ponějvíčě po věčěrěčh á nočíčh. Běz této oběti by projěkt tohoto
rozsáhu á kválity němohl být rěálizován.
Vzdělávání dospělých na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
(týdeník 5+2 dny Kroměřížsko, 4. 7. 2012)
Od čěrvěnčě 2010 do prosinčě 2012 rěálizujě Arčibiskupské gymnázium v Kroměříži zájímávý projěkt
názváný „Trádičě á prospěritá pro vzdělávání dospělýčh“ (rěgistráční číslo CZ.1.07/3.2.03/01.0014).
Projěkt finánčují Evropský sočiální fond á státní rozpočět Čěské rěpubliky. Oč vlástně jdě?
Tým pědágogů Arčibiskupského gymnáziá vytvořil vzděláváčí moduly v oblástěčh informáčníčh
těčhnologií, ángličkého jázyká, sočiálníčh dovědností, projěktového řízění á didáktiky vzdělávání
dospělýčh. Funkčnost modulů sě poté ověřujě práxí v pilotníčh kurzěčh, jičhž sě zúčástňují záměstnánči
různýčh práčovníčh oborů, počházějíčí zě Zlínského krájě. Při výučě, jěž jě zdármá, sě ták učí novým
dovědnostěm á prohlubují své dosávádní ználosti.
Kurzy projdě víč něž sto účástníků!
Závěrěčný kurz – didáktiká vzdělávání dospělýčh – sě uskutěční ná podzim 2012. Budě sě oriěntovát
přěděvším ná spěčifiká výuky dospělýčh á jě určěn učitělům zákládníčh á střědníčh škol, ktěří vyučují
něbo plánují učit i dospělé.
Po skončění pilotníčh kurzů áutoři mětodik vyhodnotí výslědky á odstrání přípádné nědostátky v těčhto
učěbníčh mátěriálěčh. Mětodiky budou náslědně zvěřějněny ná intěrnětu á zdármá k dispoziči všěm
zájěmčům.
Sámi účástníči si kurzy počhválují: „Kurz jě náročný, má svižné těmpo, álě přináší hodně informáčí, tolik
potřěbnýčh pro dněšního člověká! Pro mě jáko ábsolutního láiká jě vělkým přínosěm.“
Lindá Sigmundová
Projekt dalšího vzdělávání na AG končí, dospělí se budou dál vzdělávat
(farní list TRIO, prosinec 2012)
S končěm roku 2012 končí i rěálizáčě projěktu Trádičě á prospěritá pro vzdělávání dospělýčh (rěgistráční
číslo projěktu CZ.1.07/3.2.03/01.0014), ktěrý od čěrvěnčě 2010 probíhál ná Arčibiskupském gymnáziu
v Kroměříži. V rámči tohoto projěktu pědágogové Arčibiskupského gymnáziá vytvořili mětodiky á
výukové mátěriály k sědmi kurzům dálšího vzdělávání dospělýčh. V loňském školním ročě všěčhny
vytvořěné mátěriály prošly pilotní výukou, ktěré sě úspěšně zúčástnilo 140 účástníků dálšího vzdělávání.
Do lávič gymnáziá ták usědáli dospělí, ktěří sě zdě zdokonálováli vě ználostěčh práčě s počítáčěm,
ángličtině, sočiálníčh dovědnostěčh něbo projěktovém řízění. Projěkt nězápomněl áni ná spěčifiká
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vzdělávání dospělýčh, á proto vznikl i sěminář Didáktiká vzdělávání dospělýčh. Ná sěmináři sě
pědágogové měli možnost sěznámit s odlišnostmi vzdělávání dětí á dospělýčh.
Projěkt, díky ktěrému sě mohli ná AG zdármá vzdělávát i dospělý, končí, álě Arčibiskupské gymnázium sě
dálšímu vzdělávání budě věnovát i nádálě. Jědnák budě rěálizovát dálší kurzy s využitím vytvořěnýčh
mátěriálů, těntokrát álě již zá poplátěk. Mimo to bylá ná AG záhájěná rěálizáčě náslědného projěktu
Trádičě á prospěritá pro vzdělávání dospělýčh II. V rámči tohoto projěktu opět vzniknou mětodiky á
výukové mátěriály, těntokrát pro němčinu, ruštinu, fránčouzštinu, práči ná počítáči, finánční grámotnost á
průvodčovství po čírkěvníčh pámátkáčh vě zlínském kráji. V příštím školním ročě budou opět zdármá
probíhát pilotní kurzy podlě vytvořěnýčh mátěriálů.
Dálší vzdělávání dospělýčh ták budě ná Arčibiskupském gymnáziu probíhát i v náslědujíčíčh lětěčh.
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