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Zajištění udržitelnosti cílů projektu - 2013
Program dalšího vzdělávání pro obor Strojní mechanik (23-51-H/01)
byl využit při vzdělávání pracovníků firmy Hela Mohelnice v rámci přípravy na zkoušku profesní
kvalifikace Opravář strojů a zařízení (23-001-H). Z 10 přihlášených uchazečů program a zkoušku
úspěšně absolvovalo 9 účastníků. V říjnu 2014 bude vzdělávání pracovníků výše uvedené firmy
pokračovat přípravou na zkoušku a zkouškou profesní kvalifikace Zámečník (23-003-H) a v dubnu
2013 profesní kvalifikací Montér ocelových konstrukcí (23-002-H).
Program dalšího vzdělávání pro obor Tesař (36-64-H/01) byl využit ve vzdělávacích aktivitách DV
školy již v průběhu realizace projektu. Jednalo se o rozvoj stávajících kompetencí pracovníků firmy
zabývající se výrobou a montáží dřevostaveb a dále byly využity moduly programu tesař, které jsou
obsahově blízké a využitelné pro profesní kvalifikaci Stavební truhlář.
Program dalšího vzdělávání pro obor Zedník (36-67-H/01) nebyl v tomto roce využit; vzhledem k
výrazné recesi ve stavebnictví nebyly požadavky na realizaci profesní kvalifikace.
Vytvořené vzdělávací moduly a učební texty včetně ověřovacích testů všech tří oborů jsou aktivně
využívány při výuce počátečního vzdělávání.
Zakoupené notebooky využívají pedagogové při výuce, stoly a židle jsou v projektové učebně, která
slouží mimo jiné i k setkávání pedagogů a žáků se sociálními partnery.
Zájemců o další vzdělávání není mnoho.
Rozvoj dalšího vzdělávání je třeba podpořit příslušnými zákony, financemi a širokou informační
kampaní veřejnosti o existenci a možnostech využití tohoto u nás nového způsobu vzdělávání.

Zajištění udržitelnosti cílů projektu - 2014
V uvedeném období byl realizován program dalšího vzdělávání Montér ocelových konstrukcí (23-002H) pro profesní kvalifikaci oboru Strojní mechanik (23-51-H/01). Kurz proběhl v období 2-3/2014.
Účastníky byli pracovníci firmy Hela Mohelnice.
Po absolvování kurzu 8 z účastníků uspělo u zkoušky dle zákona 179/2006 Sb. a obdrželo certifikát
o získání profesní kvalifikace Montér ocelových konstrukcí (23-002-H).
Vzdělávací moduly a učební texty všech vytvořených programů jsou pedagogy využívány při výuce
počátečního vzdělávání.
Pořízené notebooky používají pedagogové při výuce, stoly a židle jsou v projektové učebně, která
slouží mimo jiné i k setkávání pedagogů a žáků se sociálními partnery.
Zájemců o další vzdělávání nadále není mnoho.
Bylo by třeba popularizaci dalšího vzdělávání podpořit financemi, příslušnými zákony a širokou
mediální kampaní.

