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Tisková zpráva k projektu: Průběh realizace projektu v druhém monitorovacím období  

Druhé monitorovací zpráva zahrnuje období od 01.07.2014 do 31.12.2014. V rámci 

druhého monitorovacího období pokračovaly práce na výukových materiálech, uskutečnil se 

nákup e-learningového systému, realizační tým byl proškolen v rámci s ním. Odborný tým 

dále pracoval na tvorbě kurzů. Stěžejní činností v tomto období byla především tvorba sbírky 

příkladů, probíhala podpora v práci v e-learningu ze strany dodavatele systému. Bylo rovněž 

zahájeno oslovování cílové skupiny pro účast v projektu. Proběhl úvodní workshop pro 

cílovou skupinu a bylo připravováno pilotní školení. 

V MO bylo realizováno pilotní ověření vzdělávacího programu, kterého se zúčastnilo 

celkem 18 osob. V rámci tohoto MO byla rovněž zprovozněna i mobilní tréninková laboratoř 

a vytvořena metodika b-learningu, sbírka příkladů a instruktážní videa (20 videí). 

Hlavní cíl projektu - posílení nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji, byl 

naplněn následujícími kroky: 

1)Tvorba komplexního vzdělávacího programu "Moderní facility management-

úsporné osvětlení a bezpečnostní systémy" skládajícího se z následujících modulů: 

- Budování a rozvoj znalostí v oblasti UO a BS 

- Úsporné osvětlení 

- Bezpečnostní systémy 

2)Tvorba unikátní metodiky pro realizaci vzdělávacích programů kombinující 

prezenční, praktické a virtuální vzdělávání - Metodika pro realizaci výuky formou    

b-learningu 

3)Pilotní ověření a evaluace programu 

V rámci KA01 byl vytvořen vzdělávací program a jeho multimediální obsah (videa 

k jednotlivým modulům). Vzniklo celkem 20 videí (cca 111 minut). Vznikla také sbírka úloh 

pro praxi účastníků v mobilní tréninkové laboratoři.  

Realizace KA02 byla zajištěna zprovozněním mobilní tréninkové laboratoře, zajištěním 

freewarového softwaru pro provoz online výukových tříd, tzv. webinářů, vytvořením webu 

projektu, proškolením odborného týmu, výběrem dodavatele a následně i e-learningu pro 

projekt. 
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KA03 - V měsících říjen až prosinec proběhl prezenční workshop třech modulů, 

uskutečnila se také distanční výuka formou e-learningu a 17ti  on-line výukových tříd 

(webinářů), a to také v říjnu až prosinci. K jednotlivým modulům proběhla prezenční výuka 

formou nácviku a praxe (říjen-prosinec). Dále proběhl úvodní (17. října) a závěrečný 

workshop (31. prosince). Na úvodním workshopu se účastníci seznámili s harmonogramem, 

vyplnili prezenční listiny a přihlásili se do jednotlivých kurzů. Na závěrečném workshopu 

obdrželi účastníci osvědčení o absolvování zvolených modulů a předávali si zpětnou vazbu a 

zkušenosti z realizace vzdělávacího programu. Vzhledem k časové zaneprázdněnosti 

účastníků vzdělávacího programu probíhala výuka od října až do začátku výuky webinářů v 

prosinci formou e-learningu, účastníci měli přístup ke všem vzdělávacím materiálům na 

webu projektu, měli k dispozici video-instruktáže a veškeré materiály. Konaly se i konzultace 

s lektory VP a cílová skupina se vzdělávala samostudiem.  
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