Projekt Pospolu podpoří spolupráci škol a firem
V prosinci 2012 byl zahájen projekt „Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na
odborné vzdělávání v praxi“ se zkráceným názvem Pospolu. Cílem projektu je podpořit
vzájemnou spolupráci středních škol a zaměstnavatelů a navrhnout a ověřit systém optimální
spolupráce uvedených partnerů ve vybraných oborech středního vzdělávání. Pospolu je
spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a potrvá do 30. června 2015.
Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ve spolupráci se
zaměstnavatelskými svazy, realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání.
Z diskuzí se sociálními partnery vzešel návrh kooperativního modelu odborného vzdělávání,
který zahrnuje tři pilíře, na nichţ by měla být postavena vzájemná spolupráce mezi školami a
firmami a to oblast vlastního vzdělávání, legislativy a financování. Model rovněţ zahrnuje
některé prvky duálního systému při realizaci odborného výcviku a odborného praxe ţáků
v reálném pracovním prostředí.
Součástí kooperativního modelu jsou obecné modely spolupráce škol a firem, a to pro obory
s maturitní zkouškou a pro obory s výučním listem. Na základě obecných modelů, které
zachycují principy spolupráce při realizaci praktického vyučování a odborného výcviku ve
školách a v reálném pracovním prostředí, budou v průběhu projektu postupně vytvářeny
konkrétní aplikované modely pro všechny skupiny oborů vzdělání. Celkem tak vznikne 56
modelů spolupráce, které budou postupně doplňovány příklady dobré praxe konkrétních škol
a praktickými zkušenostmi získanými z pilotáţe 25 partnerských škol a firem.
Školy se v projektu mohly zapojit do práce na obecných, ale zejména na aplikovaných
modelech spolupráce zaměřených na skupiny oborů, které vyučují, a to při tvorbě nebo
připomínkování návrhů modelů. Podoba aplikovaných modelů bude vyvíjena po celou dobu
projektu. Škola se můţe společně s firmou, s níţ uţ navázala spolupráci, přihlásit také do
výběrového řízení k ověřování uvedených modelů. V tomto případě škola a firma společně
připraví podle podmínek veřejné zakázky nabídku k pilotáţi v jejich prostředí. Hlavním
přínosem pro projekt a potaţmo také pro celý systém odborného vzdělávání bude podrobná
zpětná vazba získaná z pilotáţe partnerství škol a firem z celé ČR o tom, jaké moţnosti a
jaké limity má jejich spolupráce v rámci platné legislativy.
Škola můţe také spolupracovat na tvorbě metodických a učebních materiálů na podporu
realizace výuky v prostředí firem různými formami (např. odborného výcviku, praxe, cvičení,
stáţí apod.), kde můţe přispět k definování potřeb v této oblasti a podílet se na zpracování
materiálů. Zástupci škol se rovněţ mohou účastnit vzdělávacích (training) akcí, které budou
realizovány na podporu zavádění vytvořených modelů v praxi. Semináře budou probíhat od
školního roku 2013/2014.
Přínosem projektu pro vedoucí i další pracovníky škol bude vytvoření příkladu optimální
spolupráce školy a zaměstnavatele při zajištění praktického vyučování na pracovištích
zaměstnavatelů. Projekt také přispěje k prohloubení vzájemné důvěry mezi školami a
zaměstnavateli. Ţáci škol budou v rámci praktického vyučování seznamováni s reálným
pracovním prostředím a získají praktické dovednosti, podpoří své sebevědomí, které jim
usnadní nalezení zaměstnání a nástup do pracovního procesu po ukončení studia. Školy si
zapojením do projektu posílí své postavení v rámci příslušného regionu. Vyuţití prvků
Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) v rámci projektu
vytvoří podmínky pro podporu učební mobility ţáků i na národní úrovni a vyuţití jednotek
učení napomůţe větší transparentnosti spolupráce mezi školou, ţákem a firmou.
Více informací na: www.projektpospolu.cz

