Diseminační brožura
projektu

Předmluva
Tato diseminační projektová brožura byla vytvořena v rámci projektu Systém
následného profesního vzdělávání pracovníků obcí (realizace od 16.8.2006 do
16.5.2008 ) za účelem multiplikace výsledků projektu, jeho publicity a jako praktický
zdroj informací o v projektu nastaveném moderním a atraktivním systému
následného profesního vzdělávání zaměřeném na aplikaci efektivních metod
eLearningu při vzdělávání cílových skupin.
Obsahová náplň brožury je věnována především popisu veškerých projektových
aktivit včetně hodnocení, výstupů a výsledků.
Tato brožura byla prezentována na diseminačních seminářích projektu, byla
distribuována účastníkům projektu i dalším zájemcům vně projektu a její elektronická
verze je k dispozici na webovém portálu projektu www.seso-kurzy.cz a na stránkách
žadatele www.seso.cz
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dalšího profesního vzdělávání s prvky distančního studia.
Obsah vzdělávání pružně reagoval na zjištěné aktuální potřeby cílové skupiny a nové
požadavky na odbornost cílové skupiny, v souladu se zvýšenými nároky na profesní
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Účastníci projektu byli vybaveni informacemi a praktickými znalostmi, které jim
umožní orientovat se v grantových schématech EU a budou schopni zpracovat
projektovou žádost pro účely obce.
Tyto znalosti museli absolventi prokázat přípravou a veřejnou obhajobou
samostatného konkrétního nebo fiktivního projektu.
Dalším z cílů projektu bylo rovněž nastavit a pilotně ověřit systém vzdělávání
založený na efektivních a moderních metodách eLearningu, který by byl udržitelný i
po ukončení projektu.
V rámci přípravy tohoto systému byl modularizován obsah již v minulosti úspěšně
realizovaného kurzu EU Officer a jednotlivé moduly kurzu byly převedeny do
elektronické podoby pro potřeby eLearningové on line výuky.
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Krátce o přednostech eLearningových kurzů:
Stěžejními moduly byl modul Evropská unie, Projektová příprava a Management
samosprávy. Podpůrným modulem byl modul Obsluha PC a Jazyková příprava
(anglický jazyk).
Pro každý z těchto modulů byly vytvořeny studijní opory, speciální multimediální
výukový CD-ROM obsahující kompletní eLearningový kurz v off-line verzi a pracovní
sešit.
Modul Jazyková příprava byl navíc doplněn anglicko - českým elektronickým
slovníkem, včetně výslovnosti všech obsažených slov a vět.

z pohledu studujícího:
Sami si určují kdy a kde se vzdělávají
Sami si určují studijní tempo
Možnost přizpůsobovat hloubku studia jednotlivých oblastí svým stávajícím znalostem
Možnost vracet se v průběhu studia k již absolvovaným tématům

Proč byl projekt realizován?
Projektový záměr vycházel ze zkušeností s již realizovaným vzděláváním pracovníků
obcí (EU Officer, BROÚK) a reagoval na již dříve zjištěné zvýšené nároky na profesní
kvalifikaci cílových skupin po vstupu do EU (fondy, EU legislativa apod.)
Aktivity projektu reagovaly na požadavky cílových skupin na zlepšení odbornosti v
oblasti managementu samosprávy, praktické obsluhy PC, anglického jazyka.

Možnost pomocí autotestů zjistit úroveň naučeného s důrazem na přípravu na
závěrečný test/úkol
z pohledu organizace:
Zkrácení nepřítomnosti pracovníků na pracovišti
Zjednodušení a zefektivnění řízení vzdělávání

Systém dalšího vzdělávání, který byl v projektu využit výrazně zlepšil dostupnost
vzdělání pro osoby z řad cílových skupin a to především z těžko přístupných oblastí
Ústeckého kraje.

Snížení cestovních a dalších nepřímých nákladů

Jak byl projekt realizován?
-Prostřednictvím moderních metod distančního vzdělávání – eLearningové on line
kurzy v kombinaci s prezenčními workshopy.
-Akreditovaným vzdělávacím kurzem EU Officer
-Zaměřením na praxi a efektivnost vzdělávání
-Individuálním přístupem

eLearning sám o sobě nemůže nikdy nahradit frontální výuku. Je ovšem vynikajícím
doplňkem při prezenčním studiu a praktickým pomocníkem při distančním vzdělávání.
Kombinace prezenčního a distančního vzdělávání pomocí eLearningu nazýváme
odborně Blended learning. Tato kombinovaná forma je v současnosti nejvýraznějším
trendem, který je na poli distančního vzdělávání používán a velmi pozitivně
hodnocen.

Proč eLearning?

Co získala obec?

Vzdělávání pomocí eLearningu je v současné době moderní a stále více užívanou
metodou mající za cíl uspořit čas i finance studujících, zefektivnit jejich výuku pomocí
inovativních metod které nám skýtá IT technika, a v neposlední řadě zvýšit
dostupnost vzdělání, které je mnohdy vázáno na dopravní či jiná omezení.

Kvalifikovaného pracovníka schopného základní orientace v problematice EU,
grantových schématech EU, ÚK a ČR, který bude schopen formulovat projektové cíle
a strukturu projektu a zvládne základní orientaci při zpracovávání projektových
žádostí, projektovou angličtinu, obsluhu PC a pravidla managementu samosprávy.
Systém následného profesního vzdělávání, který byl nastaven a pilotně ověřen v
projektu, bude i nadále udržován prostřednictvím dalších aktivit žadatele a jeho
partnerů. V projektu vytvořené výstupy a výsledky budou k dispozici i po jeho
ukončení osobám z řad cílových skupin.
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Zdůvodnění potřebnosti projektu-dle projektové žádosti:
Východiskem pro zpracování projektu a jedním z důvodů pro jeho realizaci je
monitorovaná poptávka po aktuálním návazném a trvale udržitelném systému dalšího
profesního vzdělávání ze strany obcí na vzdělávání svých pracovníků, (např.
požadavky na opakování vzdělávacích kurzů pořádaných žadatelem, individuální
dotazy ze strany obcí na vzdělávání pracovníků v různých specifických oborech
apod.).
Rovněž dosavadní zkušenosti u projektu BROUK, kde žadatel realizuje jako hlavní
partner některé semináře, jasně vypovídají o potřebách cílové skupiny na další
návazné vzdělávání a jasné potřebě vybudovat ucelený systém dalšího profesního
vzdělávání pro cílovou skupinu.
Žadatel doplňuje v tomto projektovém návrhu poptávku vypracováním detailní
analýzy aktuálních vzdělávacích potřeb cílové skupiny, ze které vychází konkrétní
podoba vzdělávacích aktivit.
SESO chce prostřednictvím projektu řešit vybudování vzdělávacího systému ve
veřejné správě, který využívá moderních informačních technologií a forem
distančního vzdělávání tak, aby celý systém byl pro uživatele časově nenáročný,
uživatelsky srozumitelný, finančně dostupný a ve výsledcích vzdělávání efektivní.
Poptávka po takovémto uceleném systému dalšího profesního vzdělávání se ještě
zvýšila po vstupu ČR do EU, kdy jsou na zaměstnance samospráv kladeny
odůvodněné požadavky na jejich kvalifikaci a odbornost. Úkoly, které dnes pracovníci
ve veřejné správě plní, budou stále více propojeny s administrativou EU a úředníci
budou muset v budoucnu prokázat min. základní znalosti o EU, struktuře a fungování,
možnostech čerpání finančních prostředků, nové evropské legislativě apod. Rovněž se
dá předpokládat zvýšený důraz na jazykovou připravenost, pokročilou počítačovou
gramotnost, schopnosti komunikace a jednání, management a řízení apod.
Potřebnost projektu lze doložit na výsledcích dříve realizovaného programu EU
Officer, který realizoval partner projektu formou rekvalifikačního kurzu pro
zaměstnance obecních úřadů na Mostecku. Realizace programu ukázala nemožnost
sjednocení časových možností účastníků z různých obcí s ohledem na rozvrh výuky a
také dopad nedostatečné dopravní dostupnosti při organizaci vzdělávání klasickou
frontální formou výuky.
Na všechny tyto výše jmenované nedostatky projekt reaguje a předkládá řešení
dalšího profesního vzdělávání spojením aktuálního odborného obsahu jednotlivých
vzdělávacích modulů, distančního vzdělávání, frontální výuky a samostudia do
moderního, efektivního systému kombinovaného vzdělávání (spojení elektronické,
distanční a frontální formy výuky).
Projektový návrh je pilotním programem v obsahovém rámci globálního cíle Opatření
o vytváření a rozvoji systému dalšího profesního vzdělávání a vytváří podmínky pro
multiplikaci výsledků projektu a zavedení systému vzdělávání s využitím moderních
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metod elektronického, distančního a kombinovaného vzdělávání v celokrajském
měřítku. Výstupy a výsledky projektu budou dále šířeny v rámci diseminace projektu.
Pro projektový záměr je rovněž východiskem přenos pozitivních zkušeností s
eLearningem ze zahraničí a rozvoj těsnějších vazeb mezi akademickým vzdělávacím
prostředím a ostatními vzdělávacími institucemi a organizacemi a zviditelnění principů
a postupů eLearningu pro širší veřejnost v oblasti vzdělávání dospělých.
Potřebnost projektu lze také doložit na závěrech eLearningových konferencí „Elearning forum" pořádaných každoročně E-universitou v Praze a strategií Národního
centra distančního vzdělávání, včetně závěrů IV. národní konference distančního
vzdělávání. Tyto závěry jasně poukazují na potřebnost zavádění aktuálních a
moderních elektronických forem výuky, vzhledem k možnostem nových IT
technologií zvýšit efektivitu, časovou i finanční úspornost a v neposlední řadě i
popularitu vzdělávacího procesu.
Projektový návrh vytváří podmínky pro multiplikaci výsledků projektu a zavedení
systému vzdělávání s využitím moderních metod elektronického, distančního
vzdělávání v celokrajském měřítku.
Projekt realizován v rámci Opatření 3.3. – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
− Cíl Opatření 3.3. – Fungující systém dalšího profesního vzdělávání odpovídající
potřebám znalostní společnosti
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Stručný popis jednotlivých aktivit dle projektové žádosti:
1. Detailní analýza vzdělávacích potřeb cílové skupiny
Na základě již dříve zjištěných vzdělávacích potřeb cílové skupiny, které byly
monitorovány v minulých vzdělávacích programech žadatele a na jejichž základě je
projekt koncipován, proběhl v prvních třech měsících projektu detailní průzkum
vzdělávacích potřeb mezi členy cílové skupiny.
Východiskem pro zpracování analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny byla
monitorovaná poptávka po uceleném, návazném a trvale udržitelném systému
dalšího profesního vzdělávání ze strany obcí na vzdělávání svých pracovníků, (např.
požadavky na opakování vzdělávacích kurzů pořádaných žadatelem, individuální
dotazy ze strany obcí na vzdělávání pracovníků v různých specifických oborech
apod.). Projektový tým sestavil dotazník, který byl doručen jednotlivým
pracovníkům obecních úřadů sdružených v SESO a byla uskutečněna série osobních
setkání.
Dotazníkové šetření mělo za úkol zjistit konkrétní a detailní požadavky cílové
skupiny na doplnění a zvýšení profesní kvalifikace, na rozvoj odborných znalostí a
praktických dovedností. Výsledky šetření ukázaly o jaké obory a témata byl
majoritní zájem a ve kterých byla potřeba doplnit profesní kvalifikaci.
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Výstupem detailní analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny byla zpráva zachycující
počet oslovených pracovníků obcí, obory a témata o které pracovníci obecních úřadů
mají zájem, zkušenosti s obsluhou PC a cizím jazykem, dopravní a časovou
dostupnost.
Žadatel projektu poskytl výsledky detailní analýzy obcím, rozvojové agentuře ÚK a
dalším institucím podílející se na udržitelném rozvoji regionu.
2. Modularizace programu EU Officer
V návaznosti na výsledky detailní analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny byla
partnerem projektu provedena modularizace (rozčlenění obsahu na jednotlivé
moduly, aktualizace modulů) akreditovaného programu EU Officer, zaměřeného na
vzdělávání pracovníků obecních úřadů a již úspěšně pilotně realizovaného v roce
2005 na Mostecku.
Obsah programu EU Officer byl rozčleněn a aktualizován na základě výstupů detailní
analýzy vzdělávacích potřeb do logicky členěných celků a konkrétních částí
distančních vzdělávacích kurzů a v závislosti na technické požadavky eLearningového
systému (LMS EDEN)
Konkrétně se jednotlivé celky rozdělily na tyto odborné vzdělávací moduly, které byly
zpracovány do podoby eLearningového kurzu byly rovněž doplněny o studijní opory
v podobě multimediálních výukových CD a pracovních sešitů.
Moduly kurzu EU Officer:
-Evropská unie (hlavní instituce EU, jednotný vnitřní trh, legislativa)
-Projektová příprava (metodologie předkládání projektů v rámci programů EU,
státního rozpočtu, kraje apod., Nástroje financování)
-Management samosprávy (komunikace, jednání, time management, řízení
informací ve veřejné správě/samosprávě, regionální rozvoj)
-Obsluha PC (zaměřeno na prezentace, web design)
-Jazyková příprava (zaměřená na projektovou Aj)
Na přípravě jednotlivých modulů se podíleli koordinátoři vzdělávacích aktivit, kteří
sledovali metodickou stránku a didaktické principy a uživatelskou funkčnost
jednotlivých modulů a především experti jednotlivých modulů tzv. tutoři, kteří
jednotlivé moduly odborně zpracovali a v jednotlivých eLearningových on line kurzech
tyto své moduly řídili a tutorovali.
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MODUL "EVROPSKÁ UNIE" + "PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA"

MODUL "JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA"

Mgr. Leo Steiner

Mgr. Šárka Hujová

MODUL "MANAGEMENT SAMOSPRÁVY"
PaedDr. Václav Netolický

Ing. Pavel Tošovský

MODUL "OBSLUHA PC"
Michaela Mudrochová

Martin Adámek
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3. Vývoj a výroba nástrojů elektronického a distančního
multimediální výukové CD, průvodní manuál, webový portál

vzdělávání-

V rámci této aktivity byly využity výsledky a výstupy projektu KOMBI -kombinované
vzdělávání pro nezaměstnané, realizoval partner projektu v rámci Phare 2003 - RLZ.
Výstupem projektu KOMBI byl speciálně vyvinutý administrační software, který svými
funkcemi zabezpečuje propojení e-learningového on line kurzu (ze strany tutora),
pracovního uživatelského prostředí e-kurzu (ze strany uživatele) a webového portálu
(podpora e-kurzu ze strany uživatele i lektora v jednom subjektu). Celý tento systém
se odborně nazývá Learning Management Systém (zkráceně LMS).Tento již ověřený
systém byl partnerem do projektu vložen a uspořil další náklady na jeho vývoj či
externí zakoupení. V rámci projektu byl LMS přizpůsoben a aktualizován pro
specifické potřeby projektu ve spolupráci s externisty ze Západočeské univerzity
v Plzni a s fy RENTEL, a.s. Tyto dvě instituce poskytli potřebné know-how a technické
struktury k dopracování LMS. Společným výsledkem odborné spolupráce bylo využití
systému LMS EDEN.
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Každá studijní opora obsahovala základní informace o ESF, cílech Opatření a cílech
projektu.
Prostřednictvím výše popsaného LMS EDEN a jeho vývojového nástroje ProAuthor
byly jednotlivé moduly kurzu EU Officer (viz výše) převedeny do podoby
eLearningového kurzu a rovněž byly vyrobeny výuková CD a průvodní manuál
(pracovní sešit).

Podpůrným nástrojem elektronického vzdělávání byl informační webový portál, jenž
plnil funkce propagační-diseminační a funkce komunikační. Webová adresa portálu
projektu www.seso-kurzy.cz
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3. Výběr účastníků pilotních distančních vzdělávacích kurzů
Jak již bylo uvedeno v popisu aktivity č.1 monitoruje SESO požadavky na další
vzdělávání pracovníků obcí a zaznamenává potřebu vybudovat trvale udržitelný
systém dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky samosprávy obcí.
SESO na svých pravidelných jednáních se zástupci obcí a samospráv informovalo o
záměrech, cílech a aktivitách projektu a předběžně zaznamenávalo zájem obcí o další
vzdělávání svých pracovníků.
Na konkrétní a cílené dotazy ze strany obcí a jejich pracovníků žadatel odpovídal i
prostřednictvím individuálních schůzek, telefonátů apod. Zástupce žadatele a
partnerů projektu navštívili jednotlivé obce, které projevili zájem zúčastnit se aktivit
projektu. Výstupem tohoto souboru dílčích aktivit byl seznam účastníků čtyř pilotních
distančních vzdělávacích on line kurzů s rozdělením do jednotlivých běhů (dle předem
navržených termínů) a doplňující seznam náhradníků kurzů.

příjmení
jméno
funkce
věk
město
Bartošíková Miroslava administrativa
52 Most
Bartošová Miloslava admin.pracovnice
44 Výsluní
Cimrová
Marie
starosta
43 Chodouny
Dlesková
Lenka
referentka ,odbor reg. rozvoje 19 Litvínov
Gruber
Miloš
starosta
57 Hoštka
Chalupný Josef
starosta
42 Louny
Liška
Petr
starosta
36 Malé Žernoseky
Macháček Josef
starosta
Ústí nad Labem
Mrázková Hana
místostarosta
54 Velké Chvojno
Navara
Aleš
starosta
36 Teplice
Nováková Zuzana referentka
39 Louka u Litvínova
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příjmení
Petkovová
Petrovická
Poláček
Pospíšilová
Sedláček
Sladká
Stehlíková
Šimáková
Špačková
Štětinová
Žák

jméno
Zuzana
Ludmila
Josef
Kateřina
Josef
Alena
Martina
Ivana
Zdeňka
Naděžda
František

příjmení

funkce

věk
město
starosta
40 Snědovice
starosta
42 Děčín 2
starosta
58 Varnsdorf
pracovník rozvojového centra 27 Česká Kamenice
starosta
60 Dečín 2
referentka
31 Děčín 2
mzdová úcetní, úrednice
32 Chodouny
účetní a rozpočtářka
42 Velké Chvojno
administrativa
48 Velké Chvojno
starosta
Lovosice
úředník
54 Chomutov

jméno

funkce

věk

město

Hamrová

Ladislava vedoucí odd. RR

43 Teplice

Ječmenová

Lucie

manažer projektu

Secká

Markéta

referent

Kařízková

Ivana

referent

24 Bílina
Dolní
25
Poustevna
33 Jirkov

Kloubská

Kamila

referent

35 Litoměřice

Kočová

Hana

Projektový manažer

20 Petrovice

Křížková

Helena

starosta

43 Růžová

Landkammer

Karel

starosta

45 Hrobce

Majerová

Petra

ekonom

33 Třebívlice

Beránek

Jaroslav

vedoucí odboru

Varnsdorf

Rámešová

Marta

mikroregion Žatecko

Staňkovice

Černíková

Doris

starostka

Měcholupy
21

příjmení
Lhotská
Síťařová
Skalická

jméno
Eva
Miloslava
Soňa

funkce
ředitelka
asistentka starosty
referent

Součková

Věra

tajemnice ÚMO Neštěmice

Švec

Ondřej

referent
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Vydrová
Beneš

Libuše
Pavel

zástupce ved. Odboru
jednatel

51
47

Kučera

Martin

místostarosta

38

Švajcr

Václav

starosta

54

sekretářka a účetní
zástupce ved. odb. Škol.
šéfredaktorka Hlasu sever

40

Zdobinská Ivana
Bodláková Alena
Macová
Romana
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věk
24
48

město
Chomutov
Jirkov
Ústí nad
Labem
Straškov Vodochody
Kadaň
Louny
Dolní
Poustevna
Panenský
Týnec
Děčín
Varnsdorf
Varnsdorf

4. Úvodní informační setkání
Před každým pilotním distančním vzdělávacím kurzem proběhlo tzv "úvodní
informační setkání", jehož úkolem bylo detailně seznámit již vybrané účastníky kurzů
s metodikou, praktickými postupy a prací uvnitř LMS EDEN především s novou
formou výuky.
Účastníci úvodního informačního setkání si aktivně vyzkoušeli prezentované postupy.
Seznámení a praktický nácvik proběhla v multimediální učebně za pomoci IT techniky
a s odbornou asistencí tutorů modulů.
Byly představeny možnosti koordinace práce s výukovým CD, průvodním manuálem a
webovým portálem. LMS EDEN byl prezentován zvlášť a byly detailněji představeny
jeho funkce.

muži

ženy

celkem

celková účast

14

31

45

56

36

úspěšně absolvovalo

11

29

40

44

41

průměrný věk

46

36

41

39

29

starostové

7

4

11

46

39

Ústí nad Labem

1

5

6

Teplice

1

2

3

Most

0

3

3

Louny

2

2

4

Litoměřice

3

5

8

Chomutov

1

6

7

Děčín

3

6

9

5. Příprava a realizace 4 pilotních distančních vzdělávacích kurzů
Prezenční části distančních vzdělávacích kurzů byly realizovány po poradě řídícího
týmu pouze v Ústí nad Labem a to především s ohledem na územní rozložení zájemců
o vzdělávací aktivity projektu, zjištěné v rámci aktivity č.1.
Původně sledovaný plán 4 samostatných kurzů jdoucích po sobě byl pozměněn a dva
běhy byly uskutečněny v rámci jednoho termínu (druhé dva v dalším termínu opět
společně)
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muži

ženy

2. Samostudium (4 měsíce)
V rámci vlastního distančního vzdělávání účastníci studovali formou samostudia
připravené moduly EU Officer, které byly převedeny na multimediální výuková CD,
rovněž s využitím průvodního manuálu a webového portálu. Byli nuceni rozvrhnout si
čas, který věnovali studiu a plnění úkolů v rámci samostudia naplánovaných. Studenti
byli dle časového plánu kurzu předem informováni o termínech do kdy mají jednotlivé
úkoly a zadaní splnit. Úkolová náplň byla z části dána v modulech na výukovém CD
(viz aktivita č.4) a z části na webovém portálu LMS EDEN. Tutor modulu dle časového
plánu kontroloval v LMS EDEN postup jednotlivých studentů v plnění úkolů a kvalitu
zpracování. V rámci časového harmonogramu kurzu byli tutoři modulů k dispozici
studentům po celou dobu samostudia v on-line diskusích a diskusních fórech.
Struktura a popis jednoho kurzu:
1. Úvodní setkání (1 den)
Účastníci převzali multimediální výuková CD a průvodní manuál. Účastníkům byl
znovu předveden celý systém elektronického vzdělávání a znovu si prakticky
vyzkoušeli práci v LMS EDEN, s CD manuálem i webovým portálem. Účastníkům byl
sdělen harmonogram kurzu, plán pravidelných konzultačních workshopů, detaily o
závěrečných zkouškách a certifikaci kurzu.
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3. Konzultační workshopy
Jako druhá nedílná součást distanční kombinované výuky se na vzdělávacím procesu
pilotních kurzů podílela tzv. frontální neboli klasická výuka. Byla realizována
prostřednictvím série několika workshopů ke každému modulu kurzu EU Officer.
Na workshopech byly diskutovány otázky, problémy a úkoly vyskytnuvší se během
samostudia, účastníci ověřovali své nabyté znalosti a doplňovali je o praktické
dovednosti, které lze kvalitně absorbovat pouze z ukázek, vzorů, problémových
příkladů a přímým kontaktem s tutorem. Během workshopů účastníci zpracovávali
praktické úkoly a modelové situace (např. tvorba modelového projektu, postupy při
managementu a řízení apod.)
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4. Závěrečné setkání-prezentace projektů (1den)
Závěrečné ověření znalostí bylo provedeno sérií zkoušek - praktické (uskutečněné již
v rámci samostudia) i ústní zkoušky, které měly za úkol prokázat efektivitu
vzdělávacího procesu a kvalitu uchovaných znalostí. V rámci závěrečného setkání
prezentovali účastníci kurzu v projektu vytvořené modelové projekty, které byly
v plénu diskutovány a podrobeny stručné oponentuře a doplnění.
Na základě závěrečných zkoušek a kvalitní prezentace projektu byly úspěšným
účastníkům kurzu vydány mezinárodně platné certifikáty společnosti International
Education Society.
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6. Hodnocení a diseminace projektu
Plnění cílů a aktivit projektu bylo hodnoceno průběžně již během realizace projektu v
rámci schůzek řídícího týmu. V rámci hodnocení jednotlivých aktivit proběhlo
závěrečné dotazníkové hodnocení ze strany účastníků pilotních distančních
vzdělávacích kurzů.
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU
1. Jak hodnotíte obsahově náplň kurzu? 1-5
2. Považujete získané informace za praktické a hodláte je využít ve vaší praxi? Ano ,
ne, nevim (pokud ne, tak proč?)
3. Jak hodnotíte práci tutorů? 1-5
4. Jak hodnotíte organizaci kurzu a jednotlivých setkání? 1-5
5. Zúčastnili byste se pokračování projektu v příštím roce? Ano, ne, nevím (pokud ne,
tak proč?)
6. Co navrhujete doplnit do obsahu projektu kurzu?
7. Byla pro Vás účast v projektu přínosem? Ano , ne, nevím
8. Splnil kurz vaše původní očekávání? Ano , ne, nevím
9. Máte nějaké výhrady k organizaci kurzu, jeho náplni, tutorům apod.?
10. Co byste na tomto kurzu zlepšili, změnili, upravili?
11. Vyhovovala vám metoda e-learningového vzdělávání? Ano, ne, nevím (pokud ne,
tak proč?)
12. Souhlasíte s tím, že eLearning v kombinaci s prezenčními workshopy je vhodnou
formou pro zaměstnanecké vzdělávání? Ano , ne, nevím (pokud ne, tak proč?)
13. Myslíte si, že jste uspořili čas při studiu formou eLearningu oproti tomu, kdyby se
kurz realizoval např. každý víkend? Ano, ne, nevím (pokud ne, tak proč?)
14. Vyhovovalo vám prostředí LMS systému EDEN? (virtuální učebna, diskuse..)
Ano, ne, nevím (pokud ne, tak proč?)
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15. Znáte jiné LMS systémy? Ano, ne, nevím (pokud ano, tak jaké? )

7. Řízení projektu a podpůrná opatření

16. Posílila účast v kurzu vaše osobní pracovní sebevědomí? Ano , ne, nevím

Na počátku projektu byl ustanoven řídící tým, který dohlížel na plnění projektových
cílů, aktivit a v projektu naplánovaných výstupu. Na pravidelných setkáních aktuálně
řešil vzniklé problémy s implementací projektu. Ustanovila se rovněž expertní
skupina, která bude měla za úkol posuzovat a oponovat náplň jednotlivých výukových
modulů, webového portálu, jejich didaktickou vhodnost a pomáhat při jejich vývoji.
Byli osloveni externí odborníci ze ZŠU v Plzni a UJEP, kteří se podíleli na kontrole
jednotlivých modulů.

Všechna zaznamenaná hodnocení projektu byla reflektována při zpracování závěrečné
hodnotící zprávy projektu, která byla podrobena průběžným diskusím s partnery
projektu, bude připomínkována a oponována. Výsledky a výstupy projektu,
fotodokumentace a závěrečná zpráva byla prezentována na 2 diseminačních
seminářích, které budou sloužili k šíření výsledků projektu, k šíření myšlenky a
metody elektronického vzdělávání a jeho subforem, k prezentaci vytvořených CD,
průvodního manuálu a webového portálu, prezentaci o průběhu pilotních distančních
vzdělávacích kurzů, k hodnocení kurzů ze strany jejich účastníků, k hodnocení
projektu ze strany partnerů apod. Diseminačních seminářů se zúčastnili rovněž
zástupci organizaci a institucí z regionu podílejících se na rozvoji systému dalšího
profesního vzdělávání a podporujících udržitelný rozvoj v regionu.

Opatření pro zajištění publicity projektu:
Informační webový portál - přímý nástroj a podpora elektronickému vzdělávání a také
jako prostor k propagaci a publicitě projektu, jeho cílů a výstupů.
Propagační plakáty a informační cedule - v prostorách partnerů, kde bylo umístěno
vybavení zakoupené ze zdrojů projektu, byla umístěna informační cedule s informací
o partnerství v projektu, jeho názvem a zdrojích financovaní. Rovněž technika
zakoupená pro potřeby vzdělávacích aktivit projektu byla opatřena štítky s
vyznačením výše uvedených informací. Přípravu propagace zajistil nositel projektu.
Každý z partnerů umístil ve svých vstupních prostorách taktéž informace o zapojení v
projektu s informacemi o názvu, grantovém schématu a zdrojích financování.
Ostatní materiály, dotazníky, průvodní manuály apod. byly rovněž doplněny o
identifikaci projektu a grantového schématu, popř. logotypu ESF, žadatele a partnerů
a byla dodržena pravidla o vizualizaci platná pro dokumenty EU.
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Veškeré výše uvedené informace zohledňovali zdůraznění podílu EU na realizaci
projektu, tím byla zajištěna povědomost nejen cílových skupin, ale též široké
veřejnosti o roli, kterou EU hraje v souvislosti s financováním akcí zaměřených na
vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.
Dne 14.11.2007 byl projekt prostřednictvím vedoucího projektu prezentován na
celokrajské konferenci o dalším vzdělávání, která proběhla v prostorách Krajského
úřadu v UL. Byly zpracovány propagační fotografie a grafické upoutávky s
informacemi o projektu, které byly umístěny na informačních panelech.
V rámci podpůrných opatření a publicity projektu byl vyroben a odvysílán TV pořad o
projektu. Pořad byl odvysílán TV UPC Express v průběhu září během 14 dnů a to
každé dvě hodiny a setkal se s velmi pozitivními ohlasy. Záznam je k dispozici na
DVD u partnera projektu Asista, s.r.o.
Hodnocení projektu ze strany žadatele projektu
Vzhledem k potřebám ohledně vzdělávání pracovníků na obcích připravilo SESO
projekt s názvem Systém následného profesního vzdělávání pracovníků obcí. Tento
projekt našel velmi kladnou odezvu ze strany poskytovatele dotačních prostředků,
což se projevilo v jeho přijetí a doporučení k realizaci.
Pro zdárný průběh celého projektu bylo nutné sestavit funkční a výkonný řídící tým,
který by zajišťoval veškeré záležitosti týkající se přípravy konkrétních modulů, jejich
aplikaci a celý průběh vzdělávání eLearningovým způsobem. Ze strany SESO působili
v projektu:
Ing. Pavel Tošovský – vedoucí projektu, který měl za úkol řídit celý projektový tým,
rozhodovat o průběhu a časové sladěnosti jednotlivých aktivit projektu a řešit
veškeré záležitosti spojené s případnými změnami v průběhu realizace projektu z
hlediska věcného, finančního i časového.
Lenka Barvínková – administrativní pracovník a účetní – měla na starosti zejména
pečlivé vedení agendy celého projektu jak po stránce účetní, tak i administrativní.
Ing. Jiří Farták –
administrativní pracovník II. – měl na starosti administraci
webového prostoru žadatele a partnerů, administraci webového rozhraní LMS
systému EDEN, přípravu struktury modulů na web.
Z pohledu žadatele je možno vyjádřit plnou spokojenost s průběhem celého projektu.
I přes počáteční obavy, zda bude dostatečný počet přihlášených a zda jich většina
dokončí poměrně náročné studium, se dá konstatovat, že výsledky nakonec
překvapily velmi příjemně jak žadatele, tak i všechny zúčastněné partnery.
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Ze strany představitelů obcí byl patrný seriózní zájem o tento způsob vzdělávání.
Nakonec se přihlásilo celkem 45 účastníků a úspěšně dokončilo kurz 40 z nich, čímž
byl překročen indikátor počtu úspěšně ukončivších účastníků. Na všech úrovních, kde
jsme projekt prezentovali, byl hodnocen velmi pozitivně, a to jak ze strany účastníků,
tak i subjektů, pro které účastníci pracují. Z následných ohlasů jsme získali
informace, že řada z účastníků našeho vzdělávacího kurzu již vytváří či spoluvytváří
projekty, z nichž řada již byla přijata k realizaci. To je podle našeho názoru tím
největším přínosem projektu.
Pokud se týká způsobu nastavení vzdělávání, jevilo se nám jako velmi zdařilé spojení
eLearningového způsobu studia spojeného s několika semináři, kam účastníci
přijížděli osobně. Vzhledem k jejich pracovnímu vytížení by nebylo možné je
zatěžovat fyzickou účastní na seminářích více, než bylo nastaveno. Naopak eLearning
jim dával možnost zvolit si pro studium čas, který jim plně vyhovoval a který umožnil
i jejich pravidelný kontakt s lektory.
Pro realizaci projektu bylo velmi důležité vybudovat fungující partnerské struktury pro
zdárný průběh realizace jednotlivých aktivit. Podařilo se nám navázat velmi dobrou
spolupráci se společnostmi ASISTA, s.r.o. v Mostě a JOB Market, s.r.o. v Ústí nad
Labem. Každý z těchto partnerů měl na starosti přípravu konkrétních modulů a
následně jejich aplikaci ve směru k účastníkům.
Výsledky projektu
typ studia a že i
možné zvládnout
absolvování kurzů
zdrojů.

jasně ukazují, že ze strany obcí Ústeckého kraje je zájem o tento
při plném zapojení účastníka v jeho práci ve veřejné správě je
poměrně velký objem studia. V mnohých případech se díky
připravili účastníci velmi kvalitně na čerpání dotací z EU i jiných

Při realizaci projektu nevzniklo mnoho negativních jevů, většinu rizik se podařilo
vhodným způsobem eliminovat. Jistým negativním jevem bylo to, že někteří účastníci
měli velké problémy plnit stanovené úkoly včas, a to z nejrůznějších objektivních, ale
i subjektivních důvodů a potíží. To u některých vedlo i k tomu, že nakonec svou účast
v projektu vzdali. U několika účastníků byl zvolen poněkud více individuální přístup,
který nakonec těmto účastníkům umožnil absolvování tohoto kurzu. Tento
individuální přístup ovšem kladl nemalé nároky na jednotlivé tutory, neboť jsme se
rozhodli nedat nic účastníkům kurzu „zadarmo“. Museli tedy i tito „opozdilci“ splnit
veškeré úkoly a testy jako ostatní účastníci, kteří své úkoly plnili řádně včas podle
předem stanoveného harmonogramu.
Průběh celého projektu ukázal, že tento způsob spolupráce je pro nás jako pro
žadatele velmi vhodný a proto uvažujeme o pokračování vzdělávání eLearningovým
způsobem i po ukončení tohoto projektu. Pokud bude podobné hodnocení i ze strany

34

našich partnerů, rádi je vyzveme k přípravě další etapy vzdělávání pracovníků obcí a
vytvořením projektu, který se budeme snažit předložit do vhodných dotačních
programů.

Výstupy a výsledky projektu

Počet podpořených osob, které se zúčastnili vzdělávacích aktivit je 40 (10 osob á 1
kurz, 4 kurzy á projekt).
Počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů = 4 (jednotlivé aktualizované či
nově vytvořené moduly pro potřeby distančních vzdělávacích kurzů)
Tento indikátor byl překročen, jelikož při modularizaci programu EU Officer vzniklo 5
modulů, namísto plánovaných čtyř.
Počet nově vytvořených vzdělávacích programů = 1 (v projektu vznikne jeden
vzdělávací program, který bude realizován prostřednictvím série 4 distančních
vzdělávacích kurzů)

Monitorovací ukazatele sledované v projektu:

Dalšími realizovanými výstupy projektu jsou:

Název ukazatele: 1.04.00.A Počet podpořených organizací
Jednotka ukazatele:
kus
Výchozí hodnota:
0
Plánovaná hodnota:
3

multimediální výuková CD
1 webový portál,
průvodní tištěný manuál
diseminační brožura projektu
propagační desky
informační článek
TV pořad
absolventské certifikáty
úvodní informační setkání
konzultační workshopy
zahájení kurzů
diseminační seminář
úvodní a závěrečné setkání řídícího týmu

Ing. Pavel Tošovský
Výkonný ředitel SESO

Název ukazatele: 1.25.00.A Podíl účastníků kurzů s komponentou IT
Jednotka ukazatele:
%
Výchozí hodnota:
0
Plánovaná hodnota:
100
Název ukazatele: 1.01.00.A počet podp.osob-posk.služ.nebo pod.posk.
Jednotka ukazatele:
osoba
Výchozí hodnota:
0
Plánovaná hodnota:
40
Název ukazatele: 2.12.00.A Počet nově vytvoř, či inovov. produktů
Jednotka ukazatele:
kus
Výchozí hodnota:
0
Plánovaná hodnota:
4
Název ukazatele: 2.09.00.A Počet nově vytv/aktual.vzděl.programů
Jednotka ukazatele:
kus
Výchozí hodnota:
0
Plánovaná hodnota:
1

vstupní analýza
výtah ze vstupní analýzy je přílohou diseminační brožury
hodnotící závěrečná zpráva
výtah ze zprávy je přílohou diseminační brožury

Podpořené organizace v projektu byli tři, žadatel a oba partneři.
Počet účastníků kurzů s komponentou IT je 100%, protože všichni účastníci
distančních vzdělávacích kurzů absolvovali výuku obsluhy PC a i samotný systém
vzdělávání užitý v projektu byl na IT technologiích založen.
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Popis pokračování činností po skončení podpory:

Kontakty:

Již samotný projektový záměr - vytvořit a rozvinout ucelený systém elektronického a
distančního vzdělávání, byl koncipován s cílem dlouhodobého efektu s návazností na
možnost snadné multiplikace tohoto systému pro další příslušníky cílové skupiny v
regionu, ale i mimo něj.
Udržitelnost aktivit, institucionálních struktur, partnerství a vazeb po ukončení
projektu je velmi vysoká, neboť samotným smyslem existence partnerství v projektu
je snaha o rozvíjení, fungování a trvalé udržení uceleného systému dalšího profesního
vzdělávání.
V rámci diseminace projektu se o projektu budou moci dozvědět podrobněji i další
obce a města a ve spolupráci s žadatelem projektu se budou moci zúčastnit dalších
pokračování vzdělávacích aktivit v rámci projektem nastaveného systému vzdělávání.
V návaznosti na pilotní ověření elektronických a distančních forem vzdělávání se po
ukončení projektu budou moci již ověřené vzdělávací moduly dále opakovat i pro další
členy cílové skupiny nejen v ústeckém regionu, ale i mimo něj.
Možnosti pokračování v rozvoji uceleného systému dalšího profesního vzdělávání a
finanční udržitelnost bude po ukončení projektu kryta z rozpočtů jednotlivých měst a
obcí s přispěním jednotlivých účastníků budoucích kurzů, popř. z jiných
zdrojů získaných z grantových schémat EU, krajského úřadu, popř. státního rozpočtu.
Vhodným řešením pro financování dalších pokračování takovýchto kurzů je žádost o
finanční krytí formou tzv. zaměstnanecké rekvalifikace ve spolupráci s úřady práce.
Pomůcky zakoupené v souladu s potřebami cílových skupin budou i po ukončení
projektu sloužit účastníkům projektu jako nástroj k podpoření jejich samostatných
vzdělávacích aktivit směřujících k dalšímu rozvoji jejich odbornosti.

žadatel:
Severočeské sdružení obcí
Velká Hradební 48
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika
e-mail: seso@seso.cz
telefon: +420 475 657 500
fax: +420 475 657 799
web: http://www.seso.cz
partneři:
ASISTA s. r. o.
Josefa Ressla 1793
434 01 Most
Česká republika
e-mail: stanek@asista.cz
telefon: +420 476 107 313
fax: +420 476 104 738

V rámci další multiplikace a šíření výsledků a výstupů projektu začal projektový tým
již podnikat kroky sledující úspěšné navázání na projektové aktivity a budoucí
spolupráci v oblasti dalšího profesního vzdělávání v Ústeckém kraji. Náměty a vize
projektového týmu se zaměřují především na další využití zpracovaných
eLearningových modulů, výukových CD romů, průvodních manuálů a webového
portálu.

e-mail: stanek@asista.cz
web: http://www.asista.cz

Poděkování

tel:+420 475 207 641
fax:+420 475 207 643

Projektový tým děkuje všem spolupracovníkům, tutorům, studujícím a zástupcům
poskytovatele dotace za plodnou, efektivní a pohodovou spolupráci při realizaci
projektu a těší se v dalším projektovém období na shledanou…
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JOB MARKET s.r.o.
Vodářská 128
403 31 Ústí nad Labem-Mojžíř
Česká republika

e-mail: job@jobmarket.cz
web: http://www.jobmarket.cz
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Poznámky:

Poznámky
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