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1 ÚVODEM
Evaluace vzdělávacích programů (program evaluation) se v poslední době stala
oblastí, která se poměrně výrazně rozvíjí. V angličtině se v této sféře uplatňuje
termín akontabilita (accountability), tedy tlak na skládání účtů. Důraz je kladen
krom ekonomické rentabilnosti i na zajištění kvality a efektivnosti programu, na
splnění vytyčených cílů apod.
Evaluace vzdělávacího programu je definována jako „pravidelné hodnocení
významu, provedení, efektivnosti a vlivu (jak očekávaného tak i neočekávaného)
určitého projektu ve vztahu k vytyčeným cílům“.
Jedná se tedy o vyhodnocení přínosů konkrétního vzdělávacího programu
a určení a popsání efektů, který tento program měl na jeho účastníky. Takovéto
hodnocení by mělo být, jak již vyplývá z definice, pravidelné a systematické
a jeho závěry lze využít například k vylepšení stávajícího programu.
Evaluace je „systematické zkoumání kvality nebo hodnoty vzdělávacího
programu/kurzu a/nebo jednotlivých jeho částí, za hodnocení pak jednorázové
posouzení dílčích aspektů kurikula, tj. toho, co se účastníci ve vzdělávacím kurzu
naučili, tedy jejich nově nabytých znalostí a dovedností atd.“.
Standardy pro evaluaci programů (The Program Evaluation Standards) určují
čtyři základní kritéria kvalitní evaluace 1:
0F

 Užitečnost (Utility): Požadavek, aby byly výsledky evaluace smysluplně
využity a aby zjištěné informace posloužily všem účastníkům.
 Proveditelnost (Feasibility): Tento standard má zajišťovat, že práce
hodnotitelů bude realistická, uvážlivá a šetrná a že bude evaluace zajištěna po
praktické stránce.
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Podrobně popsány in Mertens, 2005: 73-80, Hendl, 2005: 292.
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 Oprávněnost (Propriety): V tomto případě se jedná o to, aby byla dodržena
etická kritéria a evaluace byla prováděna s respektem a úctou ke všem
zúčastněným.
 Výstižnost/přesnost (Accuracy): Evaluace musí být provedena metodicky
správně a technicky na vysoké úrovni.
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2 STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
Na základě aktuální studie „Střednědobé inovační a kvalifikační požadavky a
potřeby v oblasti eko-technologií a ekologického hospodářství v Horním
Rakousku“ byly zjištěny požadavky na kvalifikaci „green skills“ pro povolání,
které mají co do činění s oblastí „zelené ekonomie“.
Nutnost kvalifikace odborných pracovních sil vycházející z potřeb spojenou
z bezprostřední realizovatelnosti v podnicích byla podnětem pro vznik
přeshraničního projektu:
> DOVEDNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PODKLAD PERSPEKTIVNÍCH GREEN
JOBS V REGIONU MÜHLVIERTEL – JIŽNÍ ČECHY
ZÁKLADNÍ ÚDAJE K PROJEKTU
CELÝ NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU:

Dovednosti a vzdělávání jako podklad
perspektivních Green Jobs v regionu
Mühlviertel – Jižní Čechy (M00222)

REALIZÁTOR PROJEKTU:

Berufsförderungsinstitut Oberösterreich

PARTNEŘI PROJEKTU (ČESKÁ STRANA):

Jihočeská rozvojová;
Ekoport;
VOŠ, SŠ a Centrum odborné přípravy
Sezimovo Ústí

PARTNEŘI PROJEKTU (RAKOUSKÁ STRANA):

Landwortschaftskammer für
Oberösterreich;
Institut LIQUA Linzer Institut für
qualitative Analysen

OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU:

září 2012 – červen 2014
Evropská územní spolupráce RakouskoČeská republika 2007-2013
"Spolufinancováno Evropskou unií z
Evropského fondu pro regionální rozvoj."

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:
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Obsah projektu:


Regionální

profil

ekologického

hospodářství

a

ekologické

zaměstnanost (struktura a rozvoj branží, zaměstnanosti, povolání a
kvalifikace, potřeby odborníků, potřeby kvalifikace)


Regionální oblasti a potřeby inovací a technologií pro ekologické
hospodářství



Databáze se zaměřením na „Green Innovation a Skills" a pracovní pozice
(potřeby inovace a kvalifikace) ve vybraných regionálních okruzích
ekologického hospodářství



Modely pro vzdělávání v oblasti „Green Jobs" s ohledem na specifické
aktivační koncepce a přípravu učení (E-Learning a Blended-Learning,
virtuální učební platforma, Train the Trainer)



Pilotní trénink v přeshraničním kontextu

Konkrétní cíle projektu:


Green Economy (zelená ekonomika) - tvorba analýzy regionální struktury
a jejího potenciálu s relevantními zainteresovanými subjekty



analýza trhu práce a zjištění regionálních dotčených oblastí s ohledem na
ekonomický růst a zaměstnanost v oblasti Green Jobs



vytvoření regionální databáze pracovních pozic pro oblast Green Skills ve
vybraných odvětvích



příprava relevantní a poptávané nabídky dalšího vzdělávání v oblasti
Green Economy pro oba regiony česko-rakouské hranice



implementace pilotních kurzů v oblasti „Green Jobs" ve spolupráci s
regionálními podniky a úřady práce



převzetí zúčastněných projektových partnerů do řádné nabídky dalšího
vzdělávání
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2.1 Základní definice pojmů pro oblast Green Economy
OBR 1: OBRAZOVÉ ZNÁZORNĚNÍ GREEN ECONOMY

Green Economy / Zelená ekonomika
Zelená ekonomika je takový obor nebo odvětví, jejímž výsledkem je zlepšené
lidské chování ve vztahu ke všeobecné prosperitě a sociální rovnosti při
současném významném omezení environmentálních rizik a ekologických hrozeb.
Zelená ekonomika je model ekonomického vývoje založeného na udržitelném
rozvoji a znalosti ekologické hospodářství.
Green Jobs
Termín „Green Job“ se je, co se týká své definice poměrně obtížný. Na počátku se
označení „Green Job“ omezovalo výlučně na profese, které měly své místo
v oblasti přízvisko „ochrana životního prostředí“, nicméně tato úzká definice
soustředěná na klíčovou oblast se v průběhu vědeckého a politického vypořádání
postupně rozšiřovala. V současné době se v literatuře nachází několik, úzce nebo
široce pojatých termínových omezení.
Teprve nedávno (v roce 2010), Evropský parlament publikoval rozsáhlou
definici, podle které termín „Green Job“ označuje všechny činnosti, které
6

v rámci výkonu profese přispívají k tomu, a) aby se šetřila energie, b) aby
se používaly obnovitelné energie, c) aby se šetřily přírodní zdroje a
ekosystém, d) aby se zachovala biologická rozmanitost, jakož i e) aby se
zabránilo odpadu a znečištění vzduchu.
Podle tohoto výkladu se Green Jobs nenacházejí výlučně v odvětvích zaměřených
na ochranu životního prostředí či ekologie, nýbrž je možné na ně narazit
průřezově ve všech hospodářských oblastech.
Green Skills
U definice označení „Green Skills“ je nutné nejprve rozlišovat mezi termíny
„kvalifikace“ a „kompetence“.
Vývoj kvalifikací popisuje získání pro profesi specifických praktických,
technických a odborných dovedností, schopností a znalostí, které jsou pro
profesionální výkon profese vyžadovány.
Pod pojmem „kompetencí“ se chápe potenciál překračující rámec profese pro
zvládnutí budoucích požadavků a úkolů. Vytváření kompetencí pro trvalost má
učinit člověka schopným, aby uměl identifikovat a vytvářet volné prostory
profesních

situací

při

jednání

v souladu

s hlavní

myšlenkou

trvalého

hospodaření. S ohledem na podnik je tím míněno zlepšování všech průběhů
v provozu, jakož i rozvoj vzorů, personálu a organizace při zohlednění aspektu
trvalosti. S ohledem na trh se tímto odkazuje na vytváření trvalých technologií,
produktů a služeb a na poznání, že tyto mohou přispět ke značné konkurenční
výhodě.
Zvláštní význam v této souvislosti přísluší kompetenci k vytváření. Je označována
jako klíčová nebo budoucí kompetence a spojuje v sobě následující schopnosti:


Systémová kompetence označuje schopnost myslet systematicky a
propojeně. To znamená, umět zacházet s komplexností, která při trvalém
jednání

a

chování

zásadně

vyplývá

ze

společného

působení

ekonomických, ekologických a sociálních komponentů. Sem patří i
schopnost pochopit cyklické hospodářské struktury a životní cykly.
7

Aspekt, který má hlavní význam s ohledem na výzvu ke změně v hlavách,
která se v podstatě zakládá na osvojení si myšlení v životních cyklech.


Informační kompetence popisuje schopnost k nezávislé rešerši a
hodnocení informací, i na pozadí toho, aby bylo možné pochopit
komplexní souvislosti.



Komunikační a konzultační kompetence se vztahuje ke schopnosti
adekvátně prezentovat a komunikovat komplexní vztahy (např. také
v jednáních se zákazníky)), vytvářet sítě a umět konstruktivně nakládat
s konflikty a zdánlivými nesoulady.



Sociální kompetence míní schopnost se společně učit a pracovat,
akceptovat různé názory a empirická pozadí a cenit si jich jakož i umět
převzít ve společnosti odpovědnost sám za sebe a za ostatní. Sociální
kompetence se odlišuje od tří shora uvedených kompetencí tím, že
zohledňuje také nebo především zprostředkování nastavení a hodnot
trvalého vývoje. To zvyšuje šanci, aby se kompetence nejen získávaly,
nýbrž aby byly i později skutečně aplikovány.

Termín „Green Skills“ dle tohoto spojuje:
a. kvalifikace vztahující se k oboru,
b. kompetence přesahující rámec profese a
c. nastavení a hodnoty, které si s sebou musí pracovní síly přinášet, aby bylo
možné vytvářet ekologické, sociální a ekonomické technologie, produkty a
služby.
„Green Skills“ je proto také možné chápat i jako „Dovednosti pro trvalost“
nebo jako „Dovednosti pro udržitelné hospodaření“.
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Green Qualification
Termín „Green Qualification“ popisuje potřebná opatření vzdělávání a dalšího
vzdělávání, v rámci nichž se budoucí pracovní síly dále kvalifikují podle
hlavní myšlenky udržitelného hospodaření.
Prvořadým cílem je vzdělávání a další vzdělávání kvalifikací vztahujících se
k profesi podle potřeb, které vyplývají na základě nových, inovačních technologií,
produktů a služeb. Stejně tak je cílem i zprostředkování shora uvedených
kompetencí, nastavení a hodnot, které opravňují k samostatné angažovanosti ve
smyslu trvalosti, akademického vzdělávání, podnikového i nepodnikového
dalšího vzdělávání.
Green Qualification je nepostradatelná pro pozitivní průběh zelené ekonomiky.
Hranice mezi ekologickými a neekologickými pracovišti postupně splývají.
Většinu profesí není již dnes možné klasifikovat výlučně buď jako „green job“
nebo „non-green job“. Přiřazení je spíše charakterizováno plynulými přechody.
OECD v této souvislosti hovoří o tzv. „shades of green“. Tak není např. možné
jednoznačně charakterizovat profesi „elektrikář“, protože elektrikáři se vždy
podle situace týkající se zakázky zabývají jak fosilní, tak i obnovitelnou energií.
To je provázeno tím, že „Green Skills“ budou v budoucnosti důležité na všech
pracovištích, tzv. green streaming“. Tento vývoj je srovnatelný např. s vývojem
kompetencí IT, které postupem času hrají ústřední roli v mnoha oblastech
pracovního života.
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3 EVALUACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO DOSPĚLÉ
Pro předkládanou práci je důležitá evaluace ve vzdělávání dospělých, která se
zaměřuje na hodnocení programů a projektů organizací, které vzdělávání
dospělých zajišťují.
V našem případě do vzdělávacího programu přichází „dospělý člověk, zralý po
stránce biologické, psychické i sociálně ekonomické, člověk, který většinou
vstupuje do vzdělávací interakce dobrovolně a je již vybaven určitými znalostmi,
dovednostmi a návyky“.
V České republice je „rozhodující determinantou motivace a participace na
vzdělávání pro dospělé pracovní a profesní kontext“.
Pět důvodů pro účast na vzdělávání dospělých:
1. spojení s prací, ve většině případů požadováno a často i zaplaceno
zaměstnavatelem
2. spojeno s myšlenkou na budoucí zaměstnání či kariérní postup, často před
změnou pracovní pozice
3. spojeno s myšlenkou na dobrovolnou práci
4. přímé spojení s konkrétní prací chybí, avšak potenciální dopad na pracovní
uplatnění a kariéru
5. účast na vzdělávání podmíněna myšlenkou na osobnostní rozvoj či
volnočasové aktivity

Jako zásadní se ukazuje možnost vytvořit si nové sociální kontakty, seznámit
se s lidmi a sdílet s nimi své problémy či obavy.
V rámci připravované evaluace vzdělávacího programu výše uvedeného projektu
nastal problém s participací vybraných podniků na kurzech. Níže uvádíme
hlavní důvody a limity firem v poskytování dalšího vzdělávání.
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PODÍL PODNIKŮ, KTERÉ BYLY LIMITOVÁNY V POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Z NÁSLEDUJÍCÍCH FAKTORŮ (%)

3.1 Neformální vzdělávání
Cílem

neformálních

vzdělávacích

aktivit

není

dosažení

standardního

formalizovaného osvědčení (školního vysvědčení, výučního listu, maturitního
vysvědčení, vysokoškolského diplomu, apod.) opravňujícího držitele k jeho
postoupení do navazujících stupňů soustavy formálního vzdělávání. Přestože
jsou však ze struktury formálního vzdělávání vyvázány, mohou aktivity
neformálního vzdělávání dosahovat srovnatelné míry organizovanosti a
uspořádanosti.
Programy neformálního vzdělávání mívají předem stanovený cíl, k němuž
směřují prostřednictvím určitých kroků. Neformální vzdělávací aktivity mívají
relativně kratší trvání. Jejich epizodičnost z nich činí účinný nástroj k
vyrovnávání se s aktuální nedostatečností či potřebami v osobním životě, v
zaměstnání, v podnikání či na trhu práce. Význam neformálních vzdělávacích
aktivit vzrůstá, pohlížíme-li na ně jako na součást druhotných či dlouhodobějších
vzdělávacích

strategií,

svazujících

zájmy

a

potřeby

širšího

počtu

zainteresovaných aktérů. V daném směru jsou užitečným analytickým nástrojem
či kategorií ohraničující relativně širokou, vnitřně heterogenní, skupinu cílených
vzdělávacích

činností

uskutečňovaných

různými

skupinami

v

různých

prostředích, reagujících na pestrou škálu životních situací.
Neformální vzdělávání může být programově, organizačně, materiálně či
finančně zajišťováno nejen skrze státem řízené organizace (školy, úřady práce,
apod.), ale také (a to především) prostřednictvím soukromých (komerčních či
nekomerčních) vzdělávacích organizací, školících center zaměstnavatelů, apod.
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Jeho realizace nemusí být svázána s půdou veřejných či soukromých škol, ale
může se odehrávat také na pracovištích či ve vzdělávacích zařízeních
provozovaných zaměstnavateli.

3.2 Formy neformálního vzdělávání
Nejčastější a patrně nejtypičtější podobou neformálního vzdělávání jsou kurzy.
Pro neformální vzdělávání probíhající formou kurzu je typické rozdělení rolí
lektora a účastníka. Lektor je zpravidla placený profesionál, který disponuje
rozvinutějšími

znalostmi

či

zkušenostmi

v

probírané

tématice,

které

uspořádanou výukou předává méně zkušeným či méně znalým účastníkům.
Průběh kurzu často vyžaduje opakovaná setkávání lektora (lektorů) a účastníků,
přičemž může (ale nemusí) být zakončen osvědčením o absolvování.
Dalším sledovaným typem neformálního vzdělávání byly workshopy či
semináře. Typický workshop probíhá v podobě setkání srovnatelně zkušených
osob, jež si v jeho průběhu předávají své poznatky a zkušenosti. Workshopy či
semináře probíhají, podobně jako kurzy, v souladu s určitým předepsaným
harmonogramem vyčerpávajícím či rozvíjejícím předem stanovený okruh témat.
Zatímco kurzy a workshopy či semináře předpokládají shromáždění širšího
kolektivu účastníků, třetí forma neformálně vzdělávacích aktivit, totiž soukromé
lekce, vychází z individuálního vzdělávání. Jejich základ tvoří diáda (či triáda)
vzdělávajícího se jednotlivce (či dvou osob) a placeného profesionálního lektora.
Lektorem organizujícím vzdělávací činnost a předávající v jejím průběhu své
znalosti a zkušenosti může být stejně tak OSVČ, jako osoba smluvně svázána s
organizací zaměřující se na vzdělávání. Prostředí realizace soukromých lekcí jsou
poměrně pestrá. Mohou zahrnovat domácnost účastníka či lektora, pracoviště
účastníka či učebny institucí poskytujících vzdělávání.
Poslední rozlišenou formou neformálního vzdělávání je zaškolení na pracovišti.
Na rozdíl od předcházejících tří skupin vzdělávacích aktivit se jedná o vzdělávací
činnost organizovanou výhradně zaměstnavatelem. Okruh předávaných znalostí
a rozvíjených dovedností či kompetencí zahrnuje ryze pracovní tématiku,
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přičemž vyučujícími, lektory či autoritami, jsou v daném případě jiní
zaměstnanci. Zaškolování v práci je často poskytováno při vstupu zaměstnance
do pracovního poměru. Účastník bývá seznamován s výrobními prostředky,
postupy

či

pracovními

standardy,

obsluhovaným

zařízením,

interními

směrnicemi, apod. Zkušení či „zaběhnutí“ zaměstnanci mohou být naopak
rekvalifikováni na jinou pracovní aktivitu, mohou být seznamováni s novými
pracovními prostředky, technologiemi, apod.

3.3 Oblasti neformálního vzdělávání a příklady vzdělávacích
aktivit
Neformální vzdělávání zahrnuje velmi pestrou škálu oblastí, do kterých se
mohou jednotlivci zapojit. Pro základní zachycení oborů, předkládáme údaje ČSÚ
týkající se neformálního vzdělávání dle klasifikace oborů vzdělávání ISCED 97.
Níže uvedený graf ukazuje přehled nejčastěji studovaných oborů, jejich
zastoupení na celku všech absolvovaných aktivit neformálního vzdělávání a
poměr studujících v daných oblastech dle pohlaví.
Zaměříme-li se pouze na absolvované aktivity, je možné shrnout, že lidé se
nejčastěji do neformálního vzdělávání zapojují, aby zlepšili své jazykové
schopnosti, znalosti v oblasti obchodu a práva, v technických vědách a oborech a
ve zdravotnictví a sociální péči, dále aby zlepšili svou uživatelskou znalost
počítače.
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GRAF 1: OBLASTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DLE POHLAVÍ

ČSÚ, Vzdělávání dospělých, specifické výstup šetření, 2010.

Jak je však zřejmé z grafu, oblasti zájmu realizované v rámci neformálního
vzdělávání se poměrně významně liší dle pohlaví studujícího. Muži se nejčastěji
vzdělávali v technických vědách a oborech (až 20% všech aktivit neformálního
vzdělávání mužů), následováno zlepšováním jazykových schopností (14%
aktivit) a vzděláváním v oboru přepravní služby a spoje (12% aktivit). Ženy
oproti tomu preferovaly vzdělávání v cizích jazycích (19% aktivit), následované
vzděláváním v oborech obchod a právo (17% aktivit) a zdravotnictví a sociální
14

péče (17% aktivit). Co se týče oblasti ochrany životního prostředí,
vzdělávání v této oblasti je nejvíce podceňováno.

GRAF 2: OBLASTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DLE FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

ČSÚ, Vzdělávání dospělých, specifické výstup šetření, 2010.

S oblastí studia úzce souvisí způsob realizace neformálního vzdělávání, který
odpovídá nabízeným možnostem či standardům typickým pro studovanou
tématiku. Z grafu 2, zachycujícího rozdělení jednotlivých typů neformálního
vzdělávání napříč studovanými okruhy, je patrná pestrost složení neformálních
aktivit zjišťovaná napříč jednotlivými oblastmi vzdělávání.
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Kurzy jsou nejtypičtější formou realizace studia. V našem případě jsme se však
zaměřili především na oblasti, ve které se nám objevují témata vzdělávacího
programu projektu Green Jobs.
Relativně široce jsou v tomto rámci zastoupeny aktivity mající formu
zaškolování

na

pracovišti.

Jedná

se

především

o

oblasti

činností

kategorizované jako bezpečnostní služby, výroba a zpracování, technické vědy a
technické obory, ochrana životního prostředí, architektura a stavebnictví či (již
zmíněné) užití počítačů a přepravní služby a spoje. Mezi neformálními
vzdělávacími aktivitami ze skupiny bezpečnostních služeb bylo formou
zaškolování na pracovišti realizováno až 64,2% aktivit. Také v tomto reflektoval
evaluovaný vzdělávací program potřebu zaměstnavatelů s tím, že navrhl v rámci
své pilotáže praktické exkurze.
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4 STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Název programu dalšího
vzdělávání

GREENJOBS
EKOLOGICKÉ ASPEKTY BUDOV

Typ programu dalšího vzdělávání

Rekvalifikace

Podmínky zdravotní způsobilosti
uchazeče

Uchazeč nesmí mít závažné vady a choroby
pohybového ústrojí, poruchy barvocitu a
prostorového vidění

Vstupní požadavky na uchazeče

Střední vzdělání s maturitou nebo výučním
listem, popř. vyšší odborné vzdělání

Forma studia

Prezenční

Řádná délka studia vzdělávacího
programu

240 hodin

Způsob ukončení dalšího
vzdělávání

Závěrečná zkouška

Potvrzení

Certifikát o absolvování

Vzdělávací program je rozdělen následovně:

Optimální
vstupní
předpoklady

VŠEOBECNÝ
TECHNICKÝ
PŘEHLED

MOTIVAČNÍ MODUL

ZÁKLADNÍ MODULY

B

A1

Budovy s efektivním
využitím zdrojů

Povědomí

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ V ELEKTROTECHNICKÉM OBORU

17

C
Odpady a
recyklace

4.1 Profil absolventa
Vzdělávací program GreenJobs – Ekologické aspekty budov se skládá ze tří
modulů. Ty připravují absolventa na různé typové pozice, které pokrývají
problematiku šetrného přístupu k životnímu prostředí. Absolvent získá
dovednosti a znalosti v níže uvedených oblastech, dále program rozvíjí
v absolventu zájem o trvale udržitelný rozvoj společnosti a zájem o problematiku
životního prostředí.
Absolvent modulu Povědomí získá ucelený přehled o všech složkách životního
prostředí, povinnostech, odpovědnosti a nástrojích, jak jednotlivé složky
životního prostředí chránit. Je zaměřen na získání, resp. prohloubení vědomostí
o všech složkách životního prostředí odpovídající aktuálnímu stavu legislativy a
zapracování směrnic EU do našich předpisů, včetně dobrovolných nástrojů
podniků.
Absolvent modulu Budovy s efektivním využitím zdrojů získá znalosti a
dovednosti ve sféře výrobní, montážní, opravárenské i servisní. Těžiště
odborných vědomostí a dovedností vychází z potřeb činností používaných
v elektrotechnice, energetice, automatizaci a stavebnictví se zaměřením na
rozvoj využívání různých obnovitelných zdrojů při bytové výstavbě.
Absolvent modulu Odpady a recyklace získá znalosti a dovednosti odpadového
hospodáře. Těžiště odborných vědomostí a dovedností vychází z povinností
podniků v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství. Absolvent zná
základní právní normy v odpadovém hospodářství, zná druhy odpadů a způsoby
jejich recyklace. Umí provádět výkup a příjem materiálu, skladovat výstupní
materiály, druhotné suroviny a zůstatky, umí vést provozní dokumentaci.
V úzkém spojení s praktickým ověřováním získá absolvent teoretické i praktické
znalosti z problematiky:
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Modul Povědomí


Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny



Odpovědnost v oblasti životního prostředí



Ochrana ovzduší



Ochrana vod, nakládání s vodami



Dobrovolné nástroje, greenmarketing

Modul Budovy s efektivním využitím zdrojů


Solární energie



Větrná energie



Geotermální energie



Tepelné výměníky



Stavební řešení nízkoenergetických/pasívních domů



Automatizace energetických systémů



Inteligentní elektroinstalace

Modul Odpady a recyklace


Nakládání s odpady, povinnosti původců odpadů, třídění a značení odpadů



Nakládání s obaly



Chemické látky, nebezpečné chemické látky a odpady



Silniční přeprava nebezpečných věcí - ADR



Monitoring, integrovaný registr znečišťování (IRZ), integrovaná prevence
(IPPC) a integrovaný systém ohlašovacích povinností (ISPOP)



Odstraňování odpadních vod, odpadů a obalů



Recyklace různých druhů odpadů



Vyplňování povinných formulářů v problematice odpadů.
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V oblasti profesních kompetencí má posluchač po ukončení studia a
úspěšném absolvování závěrečné zkoušky takové odborné vědomosti,
dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém
povolání:
> V oblasti základů energetiky





rozumí základním druhům energie;
umí naznačit typ energie a jednotlivých energetických zdrojů pro příslušný
spotřebič;
je seznámen s aplikacemi základních typů energetických strojů;
ovládá základní principy energetických strojů a přístrojů;

>

V oblasti obnovitelných zdrojů tepelné energie







zná možnosti využití solární energie;
zná princip fungování fototermických systémů;
dokáže vysvětlit funkci jednotlivých částí fototermického systému;
rozumí technickým parametrům fototermických systémů;
je schopen navrhnout menší solární systém pro ohřev TUV nebo vytápění podle
zadaných kritérií;
Chápe význam obnovitelných zdrojů energie a možnosti využití zemského tepla;
rozumí systémům vrtů pro tepelná čerpadla;
má představu o investiční náročnosti a návratnosti investic;
zná způsoby využití zemského tepla;
je si vědom rizik spojených s budováním a provozováním zemních vrtů;
dovede odhadnout dimenzi a situování zemních vrtů;
dokáže posoudit vliv tepelných sond na okolní objekty a prostředí;
je seznámen s vybranými hotovými realizacemi i zkušenostmi uživatelů;
je srozuměn se stavem právních předpisů v oblasti zemních tepelných sond;
zná základní náležitosti projektu zemních tepelných vrtů;
má představu o náležitostech správního řízení v oblasti tepelných vrtů;
specifikuje postup povolovacího řízení pro provádění zemních tepelných sond;
ví o potřebě, způsobech a výsledcích posuzování zemních tepelných sond;
je seznámen s principem a fungováním tepelného čerpadla;
zná druhy tepelných čerpadel a jejich užitné vlastnosti;
dovede charakterizovat podmínky pro využití tepelného čerpadla;
je schopen odhadnout potřebný výkon čerpadla;
má představu o výši investičních a provozních nákladů při provozu čerpadla;
dokáže odhadnout návratnost investice do tepelného čerpadla;
Chápe význam nasazení a používání tepelných výměníků;
zná hlavní znaky tepelných výměníků;
rozumí principu přenosů tepla;
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je seznámen s uspořádáním různých typů tepelných výměníků;
dokáže definovat a posoudit tepelný výměník pro každý typ tepelného média;
rozumí parametrům tepelného výměníku;
má představu o technickém vybavení tepelného výměníků, včetně jeho řízení;
je seznámen s hlavními zásadami projektové přípravy pro jednotlivé tepelné
výměníky

> V oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie
















Chápe význam obnovitelných zdrojů energie;
má představu o možnostech využití větrné energie v ČR;
zná principy větrné elektrárny;
je seznámen s přednostmi i nevýhodami větrných elektráren;
rozumí sestavě větrné elektrárny;
ví, jak je možno připojit generátor do elektrické sítě;
dovede charakterizovat technické podmínky pro realizaci větrné elektrárny;
umí vyjmenovat hlavní legislativní podmínky pro vybudování větrné elektrárny;
má základní představu o investičních nákladech na stavbu větrné elektrárny;
zná princip přeměny sluneční energie na energii elektrickou;
orientuje se v systémech využívajících solární energii k výrobě elektrického
proudu;
zná princip fungování fotovoltaických elektráren;
dokáže vysvětlit funkci jednotlivých částí fotovoltaické elektrárny;
rozumí technickým parametrům fotovoltaických elektráren;
je schopen navrhnout menší fotovoltaickou elektrárnu podle zadaných kritérií;

> V oblasti ekonomických aspektů energetických systémů












dokáže definovat a posoudit tepelný systém jako komplexní dílo;
rozumí parametrům tepelného systému a elektrotepelného díla;
má představu o technickém vybavení tepelného systému;
je seznámen s hlavními zásadami projektové přípravy;
dovede vyjádřit rámcové investiční náklady na tepelném systému;
dokáže popsat ekonomiku provozu komplexního teleného systému;
ví o sestavě, parametrech a provozu školní DPS;
ví o sestavě, parametrech a provozu školního systému FTP;
zná názory provozovatelů tepelných zařízení;
umí pracovat s reálnou DPS na motivačním pracovišti;
umí pracovat s reálným systémem FTP na motivačním pracovišti;

> V oblasti výstavby nízkoenergetických a pasivních domů





orientuje se v legislativě týkající se energetiky budov;
rozumí pojmům nízkoenergetický a pasivní dům;
je schopen popsat prvky nízkoenergetických a pasivních staveb;
má základní znalosti ze stavební tepelné techniky;

21




dokáže popsat systémy snižující energetickou závislost budov;
zná postupy při hodnocení energetické náročnosti budovy;

> V oblasti automatizace a inteligentních elektroinstalací


















Zná veličiny a jednotky využívané v energetice;
rozumí metodám měření fyzikálních veličin;
dovede vysvětlit fyzikální principy používaných senzorů;
chápe funkci převodníků fyzikálních veličin;
umí zdůvodnit volbu senzoru pro daný účel;
je si vědom chyb, vyplývajících z nevhodné volby senzoru;
zná druhy a způsoby napájení senzorů;
je obeznámen se zásadami správné montáže senzorů;
zná unifikované výstupní signály senzorů;
rozumí volbě senzorů s ohledem na výstupní signály;
rozumí diagnostice senzorů;
zná problematiku inteligentních instalací;
zná rozdíly mezi klasickou elektroinstalací a sběrnicovou elektroinstalací;
zná akční členy a ovládá jejich montáž;
zná snímače a ovládá jejich montáž;
provádí instalaci úroveň BASIC a úroveň PLUS;
ovládá údržbu a změny nastavení systému;



získá dovednosti pro montáž, kontrolu a výměnu poškozených prvků inteligentní
instalace;
ovládá navrhovat instalační seznam instalace.



> V oblasti odpadového hospodářství



Dokáže definovat pojem odpad;
Vyjmenuje legislativní předpisy, které se týkají problematiky odpadů;



Má vědomosti o povinnostech a sankcích dle platných právních předpisů;




Orientuje se v problematice komunálního odpadového hospodářství;
Dokáže popsat systémy sběru odpadů;



Rozlišuje mezi různými způsoby odstraňování a využívání odpadů;



Dokáže popsat činnosti, které vedou k plnění povinnosti minimalizace a třídění
odpadů;
Uvede povinnosti pro shromažďování a skladování odpadů, způsob označování a
náležitosti shromaždiště;
Umí vést průběžnou evidenci odpadů;
Zná ohlašovací povinnosti a způsob jejich provedení;
Rozlišuje, komu může odpady předávat, zná náležitosti oprávněné osoby a dokáže
vyplnit doklady o předání odpadů;
Je seznámen s plánem odpadového hospodářství a hlavními cíli POH kraje a ČR;
Zná povinnosti vzorkování odpadů a náležitosti odběrů vzorků;
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Je seznámen se způsobem vyplnění základního popisu odpadu;




Je seznámen s obsahem identifikačního listu nebezpečného odpadu;
Zná povinnosti původců, odesílatelů, dopravců a příjemců odpadů;



Orientuje se v problematice zpracování, odstraňování a využívání odpadů;





Zná platné právní předpisy v problematice chemických látek a nebezpečných
odpadů;
Seznámí se s nebezpečnými vlastnostmi a značením nebezpečných chemických
látek a směsí a nebezpečných odpadů;
Má přehled o povinnostech při nakládání s chemickými látkami a přípravky;
Rozlišuje různé způsoby odstraňování a využívání nebezpečných odpadů;
Zná platné právní předpisy v problematice obalů;
Má přehled o povinnostech producentů obalů a osob uvádějící obaly na trh;
Dokáže popsat systém nakládání s obaly, vysvětlit pojem autorizovaná obalová
společnost;
Rozlišuje mezi obaly průmyslovými, prodejními, skupinovými a přepravními;



Dokáže vyplnit výkaz za produkci obalů;






Zná platné právní předpisy v problematice silniční přepravy nebezpečných
odpadů;
Rozpozná vozidlo přepravy ADR a druhy odpadů, které může převážet;
Dokáže vyjmenovat povinné dokumenty potřebné k přepravě ADR;
Dokáže vybavit přepravovaný nebezpečný odpad povinnými dokumenty;



Seznámí se s obsahem přepravního listu a vyzkouší si jeho vyplnění;








Zná platné právní předpisy v problematice monitoringu životního prostředí, IRZ a
IPPC;
Vysvětlí pojmy Evropský a Národní registr znečišťovatelů životního prostředí;
Popíše metody biomonitoringu a použití biologických průzkumů;
Seznámí se s metodami a pravidly vzorkování vody, půdy, odpadů, zemin a hlušin;
Je obeznámen se způsoby a pravomocemi pro měření emisí v oblasti ochrany
ovzduší;
Vyzkouší si ohlašování údajů do systému ISPOP (integrovaný systém ohlašovacích
povinností);
Orientuje se v problematice zpracování, odstraňování a využívání odpadů;
Zná technologii skládkování, vyjmenuje její výhody a nevýhody;
Zná technologii spalování, vyjmenuje její výhody a nevýhody;
Orientuje se v problematice kapalných odpadů a odpadních vod;



Dokáže popsat obecnou technologii čistírny odpadních vod














> V oblasti recyklace odpadů




Dokáže definovat pojem recyklace;
Vysvětlí význam recyklace pro společnost;
Vyjmenuje různé způsoby materiálového využití odpadů;
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Uvede příklady materiálového využití nebezpečných odpadů;





Rozlišuje různé druhy plastových odpadů;
Seznámí se s technologickými postupy recyklace plastů;
Popíše konkrétní příklad technologie zpracování plastů;



Vyjmenuje několik podniků či firem, které se zabývají recyklací plastů;











Rozlišuje různé druhy papírových odpadů;
Popíše konkrétní příklad technologie zpracování papíru;
Uvede k různým druhům nápojových kartonů konkrétní příklady jejich využití;
Seznámí se s technologickými postupy recyklace nápojových kartonů;
Rozlišuje různé druhy skleněných odpadů a charakterizuje odpad z pneumatik;
Seznámí se s technologickými postupy recyklace skla a pneumatik;
Rozlišuje různé druhy kovových odpadů;
Uvede k různým druhům kovových odpadů konkrétní příklady jejich využití;
Seznámí se s technologickými postupy recyklace kovů;



Seznámí se s problematikou recyklace elektrozařízení, včetně solárních panelů;

4.2 Struktura a cíle realizovaných vzdělávacích programů
Celý vzdělávací program je složen ze tří na sobě nezávislých modulů.
Cílem modulu Povědomí je získání základního přehledu o povinnostech a
nástrojích ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek (příroda a
krajina, ovzduší, voda, půda, energie, odpady), včetně dobrovolných nástrojů.
Absolvent tohoto modulu může získané znalosti uplatňovat napříč širokým
spektrem povolání i v soukromém životě.
Cílem modulu Budovy s efektivním využitím zdrojů je připravit flexibilního
absolventa pro uplatnění ve velmi značném počtu povolání, popř. typových
pozic. Základem je uplatnění v povoláních montér a technik energetických
zařízení, servisní pracovník, operátor specializovaného skladu, obchodní
referent apod.
Cílem modulu Odpady a recyklace je připravit flexibilního absolventa pro
uplatnění v pozici odborného referenta/pracovníka v odpadovém hospodářství.
Při splnění další zákonem předepsané praxe může být absolvent jmenovaný
odpadovým hospodářem dle §15 zákona 185/2001 Sb. o odpadech.
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STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DLE JEDNOTLIVÝCH MODULŮ

BLOK

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

BLOK 1
GJPO001

EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST
Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny

GJPO002
GJPO003

Odpovědnost v oblasti životního prostředí
Úvod do problematiky odpadů

6
4

GJPO004
GJPO005

Ochrana ovzduší
Ochrana vod, nakládání s vodami

8
8

GJPO006

Dobrovolné nástroje, green marketing

8

BLOK 2

BUDOVY S EFEKTIVNÍMI ZDROJI ENERGIE

GJBZ001

Úvod do energetiky

4

GJBZ002

Solární energie

8

GJBZ003

Větrná energie

8

GJBZ004

Fotovoltaika

8

GJBZ005

Geotermální energie

8

GJBZ006

Úsporná tepelná čerpadla země – voda

8

GJBZ007

12

GJBZ008

Tepelné výměníky
Analýza současných a budoucích problémů v tepelné
energetice

GJBZ009

Nízkoenergetické a pasívní domy

12

GJBZ010

Senzorika

GJBZ011

Inteligentní instalace

BLOK 3

ODPADY A RECYKLACE

GJOR001
GJOR002

Úvod do problematiky odpadů
Základní pojmy, definice a specifika odpadového
hospodářství

GJOR003

Povinnosti původce odpadů

GJOR004

Třídění a značení odpadů

8

GJOR005

Chemické látky, nebezpečné chemické látky a odpady

8

POČET HODIN

40
6

100

12
8
12
100
2
4
10
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10

GJOR006

Obaly

GJOR007

Přeprava odpadů v režimu ADR

GJOR008

Monitoring, integrovaný registr znečišťování (IRZ), integrovaná
prevence (IPPC) a integrovaný systém ohlašovacích povinností
(ISPOP)

10

GJOR009

Odstraňování odpadních vod, odpadů a obalů

10

GJOR010

Úvod do problematiky recyklace odpadů

4

GJOR011

Recyklace plastů

6

GJOR012

Recyklace papíru

4

GJOR013

Recyklace nápojových kartonů

4

GJOR014

Recyklace skla a pneumatik

6

GJOR015

Recyklace kovů, elektrozařízení a ostatních materiálů

6
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5 Zkoumané parametry, dotazníky, metodika výzkumu
Pro evaluaci vzdělávacího programu jsme zvolili následující druh nástroj. Volba
vyplývala z požadavků zadavatele sledovat nejen spokojenost a účinnost
programu z hlediska účastníků, ale též lektorů. Definována byla cílová skupina,
výkladová a obsahová náplň, technické zhodnocení kurzu, kvalita lektora a
nakonec sumární hodnocení celého vzdělávacího programu. Dále byla použita
SWOT analýza.

Evaluační dotazníky jsou součástí příloh (příloha 1, příloha 2). Vzhledem k nízké
návratnosti dotazníků byl nakonec vzdělávací program hodnocen jako celek.

5.1 Grafická znázornění zkoumaných témat
POHLAVÍ A VĚK ÚČASTNÍKŮ

muž
žena

0-18let

18-35 let
22
0

35-50 let
34
2

27

50let a více
12
1

0
0

68
3

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

9%

student

14%

vyučen

39%

středoškolské
vyšší odborné

21%

vysokoškolské

17%

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU (SPECIALIZACE)

12%
stavebnictví
strojíenství

41%

15%

energetika
elektrotechnika

5%

8%

logistika
jiné: student

19%

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Jsem studentem a účastí na tomto kurzu
prakticky doplňuji své vzdělání.
Kurzu se účastním ze své vlastní vůle, protože
mne tato tématika zajímá
Tématika mne zajímá. V rámci své práce využiji
do budoucna.
Tématika kurzu úzce souvisí s tím, co dělám.
Potřebuji pro svou práci.
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ZVÝŠENÍ KOMPETENTNOSTI PO ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU
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Cítím se mnohem kompetentnější
Cítím se trochu kompetentnější
Spíše se necítím kompetentní
Vůbec se necítím kompetentní

JAK HODNOTÍTE PŘÍNOS TOHOTO PROGRAMU PRO VÁŠ OSOBNÍ ROZVOJ
0
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velmi přínosný
přínosný
ani přínosný ani nepřínosný
méně přínosný
vůbec nepřínosný
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CELKOVÉ PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÚČASTNÍKY

CELKOVÝ DOJEM Z ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3%
7%
nejlepší
spíše lepší

22%
50%

nemám názor
spíše horší
nejhorší

18%
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VÝKLAD A OBSAHOVÁ NÁPLŇ

31

MODUL ODPADY

MODUL ENERGETIKA

a fototermických panelech

Největším přínosem programu byly jednoznačně exkurze. Exkurze logicky navazovaly
na teoretickou výuku. Nové přeshraniční pojetí poskytlo účastníkům prostor pro
objevování souvislostí a praktické učení na základě vlastní zkušenosti. Exkurze nebyly
nahodilými návštěvami. Účastníci vždy věděli, proč na exkurzi jsou, k čemu se
vztahuje a co si s ní mají odnést.
Exkurze probíhali tedy s maximálním výstupem a výtěžností pro celý vzdělávací
program:


Účastník věděl, kam a proč jde, a jaké téma exkurze se vztahuje k teoretické
výuce a jemu samotnému.
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Účastník se aktivně zajímal o to, co viděl kolem sebe. Na základě
připravených úkolů či zadání sám, či v týmu objevoval a objasňoval téma
exkurze (za asistence průvodce).



Účastník měl možnost reflexe a upevnění nabytého při další výuce.



Účastník dále rozvíjel obsah exkurze navazujícím způsobem, či aplikací
získaných vědomostí a dovedností v praxi.

Pro cílovou skupinu „studenti“ byly dále rozvíjeny následující kompetence:


Kompetence k učení – student byl motivován pro celoživotní učení a osvojí si
strategie učení.



Kompetence k řešení problému - student využíval tvořivé myšlení a logické
uvažování, řeší problémy.



Kompetence komunikativní – student všestranně, účinně a otevřeně
komunikoval s lidmi z praxe.



Kompetence sociální a personální – student byl vnímavý sám k sobě, k lidem,
prostředí a poznával praktická náhled věcí



Kompetence pracovní – student rozvíjel vlastní schopnosti a uplatní je při
rozhodování o své profesi.

KVALITA LEKTORA - MODUL ENERGETIKA + POVĚDOMÍ
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KVALITA LEKTORA - MODUL ODPADY

Lektoři splnili požadavky kvality vzdělávacího programu. Byly respektovanými
osobnostmi a odborníky s komplexními a aktuálními poznatky v oboru, ve
kterém působili. Byli vstřícní, přátelští. Měli autoritu a povzbuzovali a vedli
účastníky. Byli kreativní a schopní improvizace. V tomto případě, a v rámci
tohoto vzdělávacího programu doporučujeme aktualizaci odborných znalostí a
kompetencí vzhledem k „živosti“ tématu. Výhodou bylo, že více než 50 % lektorů
byli lidé z praxe. Dále doporučujeme v dalším užití vzdělávacího programu
supervize.
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TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ KURZU
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6 ZPĚTNÁ VAZBA – REALIZAČNÍ TÝM
PŘEHLED SUBJEKTŮ, PODÍLEJÍCÍCH SE NA ZPĚTNÉ VAZBĚ
Organizace a plánovaní kurzu

3

organizace a zajišťování exkurze

3

Prezentace/lektorování kurzu

4

Prezentace/ lektorování exkurze

4

vedení praktického výcviku

2

Účast na exkurzi

2

PŘEHLED KLADENÝCH OTÁZEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CO SE NA KURZU POVEDLO?
CO SE NA KURZU NEPOVEDLO?
JAK SE DO VÝUKY ZAPOJILA CÍLOVÁ SKUPINA?
JAKÉ KONKRÉTNÍ PROJEVY SPOLUPRÁCE/NESPOLUPRÁCE JSTE ZAZNAMENAL/A?
CO KONKRÉTNĚ VÁM NA KURZU NEJVÍCE VADILO?
ČEHO SI NA KURZU NAOPAK NEJVÍCE CENÍTE?
BYL OBSAH KURZU PRO ÚČASTNÍKY ZAJÍMAVÝ?
CO NEBYLO V RÁMCI OBSAHU PROBRÁNO?
CO BYLO V RÁMCI OBSAHU PROBRÁNO NAD RÁMEC?
CO BYSTE V RÁMCI KURZU DOPORUČIL/A ZLEPŠIT?
JAK SE VÁM ZDÁLO ČASOVÉ ROZLOŽENÍ KURZU?
JAK SE VÁM ZDÁLO TECHNICKÉ A PROSTOROVÉ ZÁZEMÍ PRO KURZ?
BYLA DOSTATEČNĚ ZABEZPEČENA KVALITA KURZU

14. S ČÍM JSTE SE NEJVÍCE POTÝKAL/A?

36

Silné stránky:


lektoři se cítí v rámci programu velmi dobře



baví je práce a mají zájem o výuku



jsou dobře připraveni



terénní lektoři jsou flexibilní

Slabé stránky:


špatná časová flexibilita lektorů



nedávají informace ohledně dalších nákladů programu



nedostávají aktuální informace od organizačního týmu



chybí garant (interní zaměstnanec), který by dával a přijímal informace
od lektora



málo mluví s interními zaměstnanci o programu po programu



málo hospitací interních pracovníků na výuce externích lektorů

Příležitosti:


vytvořit tým externistů, kteří se budou cítit součástí programu



možnost využít dalšího potenciálu externistů na jiné akce či projekty



možnost propagace programu díky lektorům

Ohrožení:


velká fluktuace externistů



nežádoucí posuny v obsahu i metodách programu



znechucení nad nesystematičností práce
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7 ZÁVĚREM – HODNOCENÍ PROGRAMU
SILNÉ STÁNKY


Program je v souladu s kurikulárními dokumenty (Rámcové vzdělávací
programy pro vyšší odborné vzdělávání v oblasti energetika a odpady)



Program lze realizovat v rámci škol a zároveň v rámci firem



Pro realizaci programu není nutné využít celou disponibilní časovou
dotaci.



Program má nastavené jasné procesy posuzování a hodnocení kvality
vzdělávacích aktivit, včetně kompetenčního rámce vymezujícího potřebné
kompetence a kvalifikaci participantů (exkurze), kteří se zapojují do
spolupráce v rámci své pracovní praxe.



Program má nastavený systém školení všech zapojených aktérů v
oblastech přípravy, realizace vzdělávacích aktivit a taktéž hodnocení
jejich kvality.



Program zapojuje do výuky externí pracovníky

SLABÉ STRÁNKY


Subjekty mají omezené finance pro využití tohoto vzdělávacího programu



Participující osoby nemají dostatečnou disponibilní časovou dotaci pro
realizaci těchto vzdělávacích aktivit



V České republice převyšuje nepřehledná nabídka různorodých
vzdělávacích projektů v různé kvalitě nad skutečnou poptávkou.



Nejsou specifikovaná kritéria a procesy pro výběr kvalitních vzdělávacích
projektů a programů

PŘÍLEŽITOSTI


Program podpoří pozitivní změnu postojů všech zúčastněných ke
vzdělávání v oblasti udržitelného vývoje
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Program je příležitostí pro zlepšení studijních výsledků žáků, pro rozvoj
jejich klíčových kompetencí, motivuje žáky ke vzdělávání a ujasňuje jim
profesní orientaci.



Úspěšná spolupráce externích pracovníků a vzdělávací instituce podpoří
proces vzdělávání, kvalitu výuky, rozvoj tvořivosti a rozšíření metod
výuky.



Program nabízí profesní příležitost pro studenty setkat ses potenciálními
zaměstnavateli



Program může vést k intenzivní partnerské spolupráci s dalšími firmami.

HROZBY


Rizikem pro realizaci programu a jeho pokračování na školách je
nedostatečná podpora financování těchto programů ve vzdělávacích
institucích, které reagují na udržitelnost vývoje (zelená ekonomie).



Nedostatečná motivace pedagogů.



Nekvalitní realizaci programu na škole.



Vzdělávací instituce mohou mít předcházející negativní zkušenost s
externími pracovníky/novými projekty.



Zakomponování programu do školního vzdělávacího programu, může
způsobit velkou administrativní zátěž.
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8 PŘÍLOHY
Příloha 1 – Dotazník / účastník programu
Příloha 2 – Dotazník / realizační tým
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HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK/NÁZEV KURZU:
Rádi bychom Vás touto cestou požádali o zhodnocení Vámi absolvovaného kurzu. Tento dotazník je anonymní a bude
sloužit k validaci tohoto vzdělávacího programu. Děkujeme Vám za jeho vyplnění!

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. POHLAVÍ

muž

žena

2. VAŠE VĚKOVÁ SKUPINA:

0-18 let

18 -35 let

3. DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:

student

vyučen

35 – 50 let
středoškolské

50 a více let
vyšší odborné

vysokoškolské
4. SPECIALIZACE/OBOR VYUČENÍ/OBOR
STUDIA:___________________________________________________________
5. VAŠE SOUČASNÁ PRACOVNÍ POZICE:
_______________________________________________________________________________
6. CO VŠE JSTE ABSOLVOVAL/A V RÁMCI TOHOTO KURZU
Teorie

Ano

Ne

Praxe

Ano

Ne

Ne, nebyla součástí.

Exkurze do vybraného podniku/instituce

Ano

Ne

Ne, nebyla součástí.

7. JAKÉ BYLY VAŠE DŮVODY ÚČASTI NA TOMTO VZDĚLÁVACÍM KURZU?
Tématika kurzu úzce souvisí s tím, co dělám. Potřebuji pro svou práci.
Tématika mne zajímá. V rámci své práce využiji do budoucna.
Kurzu se účastním ze své vlastní vůle, protože mne tato tématika zajímá
Jsem studentem a účastí na tomto kurzu prakticky doplňuji své vzdělání.
jiné:_______________________________________________
8. BYL ROZSAH PREZENTOVANÝCH INFORMACÍ K DANÉ PROBLEMATICE DOSTAČUJÍCÍ?

Ano
9.

Ne

Částečně

CO KONKRÉTNĚ POVAŽUJETE ZA NEJPŘÍNOSNĚJŠÍ?

A. __________________________________________
B. __________________________________________
C. __________________________________________
D. __________________________________________
E. __________________________________________
10. CO VÁM V OBSAHU KURZU NEJVÍCE CHYBĚLO?
A. _________________________________________
B. _________________________________________
C. _________________________________________
D. _________________________________________
E. _________________________________________
11. CO PODLE VÁS NEJVÍCE VYUŽIJETE V PRAXI?
A. ________________________________________
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B. ________________________________________
C. ________________________________________
D. ________________________________________
E. ________________________________________
12. NAKOLIK SE CÍTÍTE KOMPETENTNĚJŠÍ PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU?
Cítím se mnohem kompetentnější
Cítím se trochu kompetentnější.
Něco mezi.
Spíše se necítím kompetentnější.
Vůbec se necítím kompetentnější.
13. CO MI TENTO KURZ PŘINESL? MOŽNO ZAŠKRTNOUT VÍCE ODPOVĚDÍ
Kurz mi poskytl nové informace a rozšířil mé obzory v dané oblasti.
Kurz mi pomohl se rozmyslet a definovat nově postupy mé práce
Kurz mi pomohl zorganizovat si efektivněji svou práci
Kurz mi ukázal jak řešit problémy a dosáhnout požadovaných cílů
Kurz mi nepřinesl nic nového.
Téma kurzu se zcela minulo účinkem.
Jiné_______________________________________________
14. JAK HODNOTÍTE PŘÍNOS TOHOTO KURZU PRO VÁŠ OSOBNÍ ROZVOJ?
1

2

3

velmi přínosný

4

5

vůbec nepřínosný

15. JAKÝ JE VÁŠ CELKOVÝ DOJEM Z ABSOLVOVÁNÍ KURZU?
1

2

3

nejlepší

4

5

nejhorší

16. ZHODNOŤTE PROSÍM PŘÍSTUP LEKTORA?

Výborný

Vyhovující

Něco mezi

Spíše nedostačující

Naprosto nedostačující

17. V ČEM VÁM PŘÍSTUP LEKTORA VYHOVOVAL A V ČEM MÉNĚ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
18. JAK HODNOTÍTE OBSAH (VYUŽITELNOST STUDIJNÍHO MATERIÁLU)?

Výborný

Vyhovující

Něco mezi

Spíše nedostačující

Naprosto nedostačující

19. ZHODNOŤTE PROSÍM KURZ Z HLEDISKA ČASOVÉ DOTACE, KTERÁ MU BYLA VĚNOVÁNA
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Výborný

Vyhovující

Něco mezi

Spíše nedostačující

Naprosto nedostačující

20. ZHODNOŤTE PROSÍM KURZ Z HLEDISKA ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

Výborný

Vyhovující

Něco mezi

Spíše nedostačující

Naprosto nedostačující

21. ZHODNOŤTE PROSÍM KURZ Z HLEDISKA TECHNICKÉHO A PROSTOROVÉHO ZAJIŠTĚNÍ

Výborný

Vyhovující

Něco mezi

Spíše nedostačující

Naprosto nedostačující

MÁTE NĚJAKÉ DALŠÍ NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY NEBO DOJMY, KTERÉ BYSTE NÁM CHTĚL/A SDĚLIT?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DĚKUJEME ZA ČAS VĚNOVANÝ VYPLNĚNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU A ZA ZAPOJENÍ DO NAŠEHO
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU!
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BEWERTUNGSFRAGEBOGEN / NAME DES KURSES:
Wir möchten Sie gerne in diesem Wege um Bewertung des von Ihnen absolvierten Kurses bitten. Dieser Fragebogen
ist anonym und wird zur Validierung dieses Bildungsprogrammes dienen. Danke, dass Sie ihn ausgefüllt haben!

GRUNDANGABEN
1. GESCHLECHT

männlich

weiblich

2. IHRE ALTERSGRUPPE:

0-18 Jahre

18 -35 Jahre

35 – 50 Jahre

50 Jahre und

mehr
3. HÖCHSTE ABGESCHLOSSENE AUSBILDUNG:
Fachschule

Student

ausgelernt

Mittelschule

(Obere)

Hochschule

4. FACHRICHTUNG/LEHRBERUF/SCHWERPUNKT DES STUDIUMS:
_______________________________________________
5. IHRE JETZIGE ARBEITSPOSITION:
_______________________________________________________________________________
6. WAS ALLES HABEN SIE IM RAHMEN DIESES KURSES ABSOLVIERT
Theorie

Ja

Nein

Praxis

Ja

Nein

Nein, sie wurde im Programm nicht enthalten.

Exkursion in das ausgewählte Unternehmen/Institution

Ja

Nein

Nein, sie wurde im

Programm nicht enthalten.
7. WAS WAREN IHRE GRÜNDE FÜR DIE TEILNAHME AN DIESEM BILDUNGSKURS?
Das Thema des Kurses hängt eng damit zusammen, was ich mache. Ich brauche es für meinen Beruf.
Das Thema des Kurses interessiert mich. Ich werde es in meinem Beruf in der Zukunft ausnutzen.
Ich nehme am Kurs aus eigenem Willen teil, weil mich dieses Thema interessiert.
Ich bin Student und mit Teilnahme am Kurs ergänze ich meine Ausbildung.
Anderes:_________________________________________
8. WAR DER UMFANG DER DARGESTELLTEN INFORMATIONEN ZUM GEGEBENEN THEMA
AUSREICHEND?

Ja

Nein

Teilweise

9. WAS HALTEN SIE KONKRET FÜR DAS NUTZBRINGENDSTE?
A. __________________________________________
B. __________________________________________
C. __________________________________________
D. __________________________________________
E. __________________________________________
10. WAS HAT IHNEN IM KURSINHALT AM MEISTEN GEFEHLT?
A. _________________________________________
B. _________________________________________
C. _________________________________________
D. _________________________________________
E. _________________________________________
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11. WAS WERDEN SIE – IHRER MEINUNG NACH – AM MEISTEN IN DER PRAXIS AUSNUTZEN?
A. ________________________________________
B. ________________________________________
C. ________________________________________
D. ________________________________________
E. ________________________________________
12. UM WIE VIEL KOMPETENTER FÜHLEN SIE SICH NACH DEM ABSOLVIEREN DES KURSES?
Ich fühle mich viel kompetenter.
Ich fühle mich ein bisschen kompetenter.
Mittelmäßig.
Ich fühle mich eher nicht viel kompetenter.
Ich fühle mich überhaupt nicht kompetenter.
13. WAS HAT IHNEN DER KURS BEIGEBRACHT? MAN KANN MEHRERE ANTWORTEN ANKREUZEN:
Der Kurs hat mir neue Informationen vermittelt und meine Kenntnisse im betroffenen Thema erweitert.
Der Kurs half mir, neue Verfahrensweisen in meiner Arbeit zu überlegen und zu definieren.
Der Kurs half mir meine Arbeit effektiver zu organisieren.
Der Kurs zeigte mir, wie Probleme zu lösen und gesetzte Ziele zu erreichen.
Der Kurs brachte mir nichts Neues.
Das Thema des Kurses hat absolut seine Wirkung verfehlt.
Andere _____________________________________________

14. WIE BEWERTEN SIE DEN BEITRAG DIESES KURSES FÜR IHRE PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG?
1

2

3

4

sehr nutzbringend

5

überhaupt nicht nutzbringend

15. WIE IST IHR GESAMTER EINDRUCK AUS DER TEILNAHME AM KURS?
1

2

3

den besten

4

5

den schlimmsten

16. BEWERTEN SIE BITTE DEN ANSATZ DES TRAINERS!

ausgezeichnet

genügend

mittelmäßig

eher ungenügend

absolut ungenügend

17. WORIN HAT IHNEN DER ANSATZ DES TRAINERS GUT UND WORIN WENIGER GEPASST?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
18. WIE BEWERTEN SIE DEN INHALT (DIE VERWENDBARKEIT) DES STUDIENMATERIALS?

ausgezeichnet

genügend

mittelmäßig

eher ungenügend
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absolut ungenügend

19. BEWERTEN SIE BITTE DEN KURS VON DER SICHT DES ZEITRAUMES, DER IHM GEWIDMET WURDE

ausgezeichnet

genügend

mittelmäßig

eher ungenügend

absolut ungenügend

20. BEWERTEN SIE BITTE DEN KURS VON DER ORGANISATORISCHEN SICHT

ausgezeichnet

genügend

mittelmäßig

eher ungenügend

absolut ungenügend

21. BEWERTEN SIE BITTE DEN KURS VON DER TECHNISCHEN UND RÄUMLICHEN SICHT

ausgezeichnet

genügend

mittelmäßig

eher ungenügend

absolut ungenügend

HABEN SIE WEITERE THEMEN, ANMERKUNGEN ODER GEFÜHLE, DIE SIE UNS MITTEILEN MÖCHTEN?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DANKE FÜR DIE ZEIT, DIE SIE DIESEM FRAGEBOGEN GEWIDMET HABEN, SOWIE FÜR DAS
MITMACHEN AN UNSEREM BILDUNGSPROGRAM!
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HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK PRO REALIZAČNÍ TÝM

LEKTOŘI, PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI, GARANTI A OSOBY PARTICIPUJÍCÍ NA ORGANIZACI
KURZU
Rádi bychom Vás poprosili o zhodnocení Vámi připravovaného či lektorovaného kurzu.
NÁZEV KURZU:

JAKÉ ČINNOSTI JSTE VYKONÁVAL/A V RÁMCI REALIZACE TOHOTO KURZU?
Organizace a plánovaní kurzu
organizace a zajišťování exkurze
Prezentace/lektorování kurzu
Prezentace/ lektorování exkurze
vedení praktického výcviku
Účast na exkurzi
jiné:______________________________________
____________________________________________
Hodnocení proběhne formou tzv. SWOT ANALÝZY. Cílem bude identifikovat silné, slabé stránky,
příležitosti a hrozby a to z hlediska činností, které jste uvedl/a výše. Prosíme, zamyslete se a
zodpovězte následující otázky. Své odpovědi vpisujte do kolonek silných, slabých, ohrožujících či do
budoucna přínosných stránek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CO SE NA KURZU POVEDLO?
CO SE NA KURZU NEPOVEDLO?
JAK SE DO VÝUKY ZAPOJILA CÍLOVÁ SKUPINA?
JAKÉ KONKRÉTNÍ PROJEVY SPOLUPRÁCE/NESPOLUPRÁCE JSTE ZAZNAMENAL/A?
CO KONKRÉTNĚ VÁM NA KURZU NEJVÍCE VADILO?
ČEHO SI NA KURZU NAOPAK NEJVÍCE CENÍTE?
BYL OBSAH KURZU PRO ÚČASTNÍKY ZAJÍMAVÝ?
CO NEBYLO V RÁMCI OBSAHU PROBRÁNO?
CO BYLO V RÁMCI OBSAHU PROBRÁNO NAD RÁMEC?
CO BYSTE V RÁMCI KURZU DOPORUČIL/A ZLEPŠIT?
JAK SE VÁM ZDÁLO ČASOVÉ ROZLOŽENÍ KURZU?
JAK SE VÁM ZDÁLO TECHNICKÉ A PROSTOROVÉ ZÁZEMÍ PRO KURZ?
BYLA DOSTATEČNĚ ZABEZPEČENA KVALITA KURZU
S ČÍM JSTE SE NEJVÍCE POTÝKAL/A?

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
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BEWERTUNGSFRAGEBOGEN FÜR DAS UMSETZUNGSTEAM
TRAINER, PROJEKTMANAGER, GARANTEN UND MITVERANSTALTER

Wir möchten Sie gerne um die Bewertung des Kurses bitten, den Sie vorbereitet haben oder in dem Sie als Trainer
aufgetreten sind.
NAME DES KURSES:
WELCHE TÄTIGKEITEN HABEN SIE WÄHREND DER DURCHFÜHRUNG DIESES KURSES VORGENOMMEN?
Organisierung und Planung des Kurses
Organisierung und Veranstaltung des Kurses
Präsentation / Trainer im Kurs
Präsentation / Trainer in der Exkursion
Führung des Praktikums
Teilnahme an der Exkursion
andere:______________________________________
____________________________________________
Die Bewertung erfolgt in der Form der sog. SWOT ANALYSE. Das Ziel ist es, Stärken, Schwächen,
Chancen und Risiken zu bewerten, und zwar von der Sicht der Tätigkeiten, die Sie oben genannt
haben. Denken Sie bitte nach und beantworten Sie folgende Fragen. Tragen Sie Ihre Antworten in die
Felder bei Stärken, Schwächen, Risiken oder zukunftsrelevanten Chancen ein.
1. WAS IST IM KURS GELUNGEN?
2. WAS IST IM KURS NICHT GELUNGEN?
3. WIE HAT SICH DIE ZIELGRUPPE IN DEN UNTERRICHT EINBEZOGEN?
4. WELCHE KONKRETEN ÄUßERUNGEN DER ZUSAMMENARBEIT/NICHTZUSAMMENARBEIT HABEN SIE BEMERKT?
5. WAS KONKRETES HAT SIE IM KURS AM MEISTEN GESTÖRT?
6. WAS SCHÄTZEN SIE – IM GEGENTEIL – IM KURS AM MEISTEN?
7. WAR DER INHALT DES KURSES FÜR DIE TEILNEHMER INTERESSANT?
8. WAS VOM INHALT WURDE NICHT BEHANDELT?
9. WAS WURDE ÜBER DEN RAHMEN DES KURSINHALTES BEHANDELT?
10. WELCHE VERBESSERUNGSEMPFEHLUNGEN HÄTTEN SIE FÜR DEN KURS?
11. WIE HAT IHNEN DER ZEITPLAN DES KURSES GEFALLEN?
12. WIE HAT IHNEN DAS TECHNISCHE UND RÄUMLICHE UMFELD FÜR DEN KURS GEFALLEN?
13. WAR DIE QUALITÄT DES KURSES GENÜGEND GESICHERT?
14. WOMIT HABEN SIE AM MEISTEN GEKÄMPFT?
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