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Projekt: Strategické plánování vzdělávací
soustavy Libereckého kraje

Strategické plánování
vzdělávací soustavy
Libereckého kraje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
14 Krajských akčních plánů (13 krajů + Praha)
délka projektu je 6 let (2016 - 2022)
Cíle projektu:
plánování kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací
soustavy kraje
pomoc školám idenPﬁkovat potřeby rozvoje
nastavení „systému spolupráce“ mezi relevantními
subjekty v oblasP vzdělávání v kraji

Klíčová témata vzdělávání

Odborné minitýmy

Podpora kompetencí k podnikavosP, iniciaPvě a kreaPvitě
Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce
škol a zaměstnavatelů
Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání
Podpora polytechnického vzdělávání
Rozvoj kariérového poradenství
Podpora inkluze
Rozvoj výuky cizích jazyků
ICT kompetence
Čtenářská a matemaPcká gramotnost
Zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované

10 minitýmů – 95 odborníků z praxe

Pozn. Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání - 9 zástupců

Stupeň
vzdělávání Oblast

Odborné minitýmy

Problém

Problém - celý text

pracovní přetížení pedagogů (nárůst administrativy)
1

2

Nedostatečná motivace
Nedostatečná motivace pedagogů se
pedagogů se dále
dále vzdělávat
vzdělávat

SŠ a VOŠ DVPP

SŠ a VOŠ

Úloha odborných minitýmů: spolupráce při tvorbě

Nedostatečné finanční
infrastruktura/inv
prostředky (nedostatek
estice
financí na škole)

Nedostatečné finanční prostředky
(nedostatek financí na škole)

KAP LK I.

- připomínkování analyPckých podkladů
- tvorba SWOT analýz (1. jednání)
- tvorba návrhu problémových oblasg
k jednotlivým oblastem (2. jednání)

Příčina
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SŠ a VOŠ

obsah vzdělávání
obsah a struktura
obsah vzdělávání neodpovídá potřebám
neodpovídá potřebám na
vzdělávání
na trhu práce
trhu práce

Složitá orientace v nabídce DVPP
DVPP zaměřeno především do oblasti počátečního
vzdělávání a převážně orientovaného do rozvoje
měkkých kompetencí, malá nabídka DVPP pro učitele
odborných předmětů
zvýšené mzdové náklady, nedostatek moderních
technologií v odborném vzdělávání, zvýšené výdaje na
údržbu

Cíl/Žádoucí změna/Potřeba

Činnosti/Aktivity/Opatření
využití moderních technologií (online - e kurzy,
podpora motivace ( využití moderních technologií, webináře, konzulatce po skype, spolupráce se
finanční - dokončení kariérního systému)
zahraničím)
zpřehlednění nabídky DVPP
úprava nabídky DVPP
využití spolupráce s místními zaměstnavateli (i
menší firmy)
využít možností financování z EU/ESF
využití/rozšíření sítě škol - center dalšího
profesního rozvoje

Provázání se zaměstnavateli - potřeby, formy
výstupů

rozšíření kompetencí u stávajících pedagogů v
oblasti andragogiky

nedostatečné vzdělávání /zkušenosti pedagogů v oblasti
vzdělávání dospělých
SŠ a VOŠ

pedagogický
pracovník vzdělavatel

nízká úroveň DV ve
školách

vytvoření speciálního týmu/skupiny odborníků
zaměřených pouze na vzdělávání dospělých
(přeměna struktury škol)

nízká úroveň dalšího vzdělávání ve
školách

Systémové/pr
ojektové
řešení

SWOT/Porada
projekty
využití stávající webové portály např. EDULK
ředitelů
(propojení nabídky a poptávky), úprava nabídky
DVPP ve spolupráci KÚ/MŠMT/jiní vzdělavatelé
(např. CVLK)
využití zázemí firem - moderní stroje, moderní
technologie
zapojení se do projektů (realizátor, partner …) SWOT/Porada
projekty
odborníci mohou učit na více školách, mohou
ředitelů
nahrát přednášky na web (společné pro více
škol)
navázání spolupráce SŠ a VŠ se zaměstnavateli v
daném regionu, průběžné zjišťování potřeb
zaměstnavatelů a v návaznosti na tato zjištění
zajistit úpravy RVP a návazně ŠVP v rámci
počátečního vzdělávání

neprovázanost počátečního vzdělávání s aktuálními
úprava RVP a návazně ŠVP, možnost porovnání s
potřebami zaměstnavatelů, nedostatečná rychlost reakce
v rámci dalšího vzdělávání realizace
potřebami v rámci dalšího vzdělávání v souvislosti s
na tyto potřeby v rámci zdlouhavého procesu změn při
rekvalifikačních/vzdělávacích kurzů zakončených
NSK
úpravách daného oboru
závěrečnou zkouškou v rámci profesních
kvalifikací - možnost získání úplné profesní
kvalifikace s návaznou možností umožnit
SWOT
zájemcům složení závěrečné státní
zkoušky/maturity v daném oboru
využití/rozšíření sítě škol - center dalšího
v obdorných školách chybí "mistři oboru"
podpora motivace odborníků pro práci ve školách profesního rozvoje (propojení škol) = doplnění
kvalifikovaných pracovníků
podpora užší spolupráce mezi ÚP a vzdělávacími
podpora komunikace/spolupráce (získávání
subjekty
aktualizovaných dat)
nedostatečná spolupráce škol s ÚP/trhem práce
(nedostatečná/pomalá reakce na změny v potřebách
zaměstnavatelů)
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Zdroj

projekty

podpora exkurzí, stáží

možnost absolvování profesní kvalifikace Lektor
dalšího vzdělávání
zajištění akreditovaných kurzů v rámci DVPP
zaměřených na vzdělávání dospělých
úprava struktury pedagogického sboru daného
subjektu se zaměřením specialitů na vzdělávání
dospělých s návazností na propagaci a rožšíření
povědomí mezi širokou veřejností = tzn.
vytvoření administrativního týmu, který bude
schopný zajistit rekvalifikační/vzdělávací kurzy SWOT
podle potřeby potenciálních zájemců ze strany
široké veřejnosti (např. uchazeč o zaměstnání,
osoba, která si zajišťuje sebevzdělávání sama,
zaměstnavatelé)

projekty

- sloučení výstupů ze SWOT, z porady ředitelů, závěrů analýzy strategických a
koncepčních dokumentů
přetrvávání stereotypů ve stylu výuky - problém v
počátečním i dalším vzdělávání (generační problém obměna vyučujících)
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SŠ a VOŠ

spolupráce se
zaměstnavateli

nízká míra spolupráce
škola/firma

nízká míra spolupráce škola/firma
(náhodná, individuální, nesystémová)

snaha o vytvoření podmínek pro udržení nejen
podpora motivace "mladých" odborníků ke vstupu
"mladých odborníků" na pozicích odborných
do počátečního i dalšího vzdělávání a přínosu
vyučujících (podpora inovativních prvků)
inovativních prvků do výuky
zajištění podmínek pro vnesení inovativních
prvků do výuky

navázání úzké spolupráce se zaměstnavateli nejen
na úrovni poskytování praxe studentům SŠ/VŠ, ale i
na úrovni možnosti získávání aktuálních informací z
nedostatečné nastavení spolupráce mezi zaměstnavateli
praxe pro učitele odborného výcviku a odborných
a školami
předmětů, završení procesu "být autorizovanou
osobou" (zakončení úplných profesních a
profesních kvalifikací)

Realizace exkurzí u zaměstnavatelů, Realizace
interaktivních besed zaměstnavatelů se
studenty daných oborů pro získání pohledu do
praxe a motivace ke studiu a zlepšování
studijních výsledků, završení procesu "být
autorizovanou osobou"

SWOT/Porada
projekty
ředitelů
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PrioriHzace
- ﬁnální PrioriPzace je složena ze dvou separátních čásg:
kategorie „kraj“ a kategorie „školy“
- v kategorii „kraj“ prioriPzovali jednotlivé obecné cíle
stálí členové PS Vzdělávání (celkem se zapojilo 22
členů)
- z dotazníkového šetření NÚV (kategorie „školy“)
zohledněna pouze důležitost, kterou školy
přidělovaly povinným či nepovinným tématům
• Kategorie A (nejvyšší důležitost)
• Kategorie B (střední důležitost)
• Kategorie C (nejnižší důležitost)

TemaHcká setkávání plaNorem
PlaNorma „Přírodovědné a technické vzdělávání“ (Šte+ová Jana)
Podpora polytechnického vzdělávání
ICT kompetence

PlaNorma „Volba povolání“ (Antošová Jana)

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání

PlaNorma „Rozvoj osobnosH“ (Leníková Markéta)

Podpora kompetencí k podnikavosP, iniciaPvě a kreaPvitě
Zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované

PlaNorma „Vzdělávání pro všechny“(Antošová Jana)
Rozvoj kariérového poradenství
Podpora inkluze

PlaNorma „Rozvoj kompetencí“(Leníková Markéta)

Rozvoj škol jako center dalšího
profesního vzdělávání
Obecný cíl
zvýšit motivaci pedagogů dále se vzdělávat (včetně
1
zpřehlednění stávající nabídky)
finančně více podporovat další profesní vzdělávání na
2
školách
přiblížit obsah a strukturu dalšího profesního vzdělávání
3
požadavkům trhu práce
4 zvýšit úroveň dalšího profesního vzdělávání na školách
5 zlepšit spolupráci mezi školami zaměstnavateli
6

rozvíjet školy jako kvalitní centra dalšího profesního
vzdělávání a zvýšit jejich motivaci k vlastní propagaci

zaměřit se v dalším profesním vzdělávání i na cílovou
skupinu 50+
8 vytvořit podmínky pro studium andragogiky v regionu
7

9 zlepšit spolupráci škol s Úřadem práce
snížit podíl osob, které předčasně ukončují školní
10
docházku

Kraj Školy

Součet

Kategorie

2

1

3

B

2

1

3

B

2

1

3

B

1
2

1
1

2
3

C
B

2

1

3

B

1

1

2

C

1

1

2

C

2

1

3

B

1

1

2

C

Další spolupráce - plaNormy
vzdělání se v novinkách v dané oblasP
diskuze důležitých témat vzdělávání
společné workshopy či semináře
navázání spolupráce k řešení
stávajících problémů
výměna zkušenosg

Rozvoj výuky cizích jazyků
Čtenářská a matemaPcká gramotnost

KAP na Facebooku

KAP na EDULK.cz
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Kontakt
Mgr. Jana Antošová
metodička projektu KAP LK
Email :
jana.antosova@kraj-lbc.cz
Telefon:
tel.: +420 485 226 213
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