Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE ITO

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/02.0084
Dne 16. listopadu 2011 se v jednom ze salónků Hotelu FIT v Přerově s velmi komorním
prostředí sešli ředitelky a výchovné poradkyně základních škol z přerovského regionu,
zástupci některých institucí (jako je např. Informační a poradenské středisko Úřadu práce
České republiky, Hospodářská komora České republiky...) a firem s řídícím výborem
projektu ITO, projektovými tvůrci, ověřovateli... z řad pedagogů školy a žáky školy, a to
na závěrečné konferenci k projektu, který dnem 30. listopadu 2011 po 22. měsících
realizace skončí s cílem zejména shrnout a zhodnotit jeho význam, cíle a výsledky, kterých
bylo dosaženo. Konferenci zahájil představením zúčastněných Ing. Anděl - koordinátor
projektu ITO, pak hosty přivítal a konferenci uvedl ředitel školy a hlavní manažer projektu
Mgr. Šober. Tito dva členové řídícího výboru projektu pak formou společně vytvořené
prezentace seznámili přítomné jak s cíli projektu, tak hlavně dosaženými výsledky v pěti
klíčových aktivitách projektu, kterými byly:
01. Semináře pro pedagogy.
02. Tvorba výukových pomůcek.
03. Pilotní ověření ve výuce.
04. Spolupráce se zaměstnavateli
a partnery z řad VŠ/ZŠ,
dalšími partnery.
05. Evaluace.
Následovaly ukázky výukových materiálů, které byly
v projektu vytvořeny, a to konkrétními tvůrci. Jako první
prezentovala svůj výukový materiál pro optické obory
Mgr. Bařinová, která do prezentace zahrnula i seznámení
s pracovními sešity pro tyto obory vzdělání vytvořené
učiteli odborného výcviku p. Skácelem a p. Kuchařem.
Následující vystoupení Ing. Grepla přineslo prezentaci
jím zpracovaných materiálů s ekologickou tematikou
a představení pracovních sešitů pro mechatronické
obory, které zpracovali p. Fišmistr a Bařina – učitelé
odborného výcviku školy. Dalším vystoupením byla
prezentace práce učitelů stavebních oborů, kterého se
zhostila Ing. Doleželová, přičemž přítomné seznámila s materiály určenými pro výuku
zejména oboru Zedník (od Ing. Bakešové, Ing. Reimerové, Bc. Novotného), dále pak
odborné kreslení pro obor Klempíř (p. Ryšánek) a materiály všeobecně (Ing. Doleželová,
Bc. Blaho). Navazující prezentace Mgr. Nádvorníka byla z oblasti výuky opět optických
oborů Optik a Jemný mechanik – optik se zaměřením na technologie výrob optických
přístrojů a zařízení. Posledním vystoupení byla prezentace výukových materiálů pro
stavební obory „dřevařské“ od Bc. Blaha.
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Program závěrečné konference do přestávky uzavřela metodička ICT školy Ing. Kajnarová
ukázkami „on line“ fungování webového výukového portálu školy MOODLE. O přestávce se
rozvinula u kávy, čaje... široká neformální diskuse přítomných, a to zejména o problémech
získávání žáků ze základních škol ke studiu technických oborů a řemesel, také o různých
projektech (jejich průběhu, financování, výsledcích, udržitelnosti...).

Program pokračoval promítáním videoklipů, které byly prořízeny žáky školy při výuce,
výrobě – výstavbě maket nebo programování. Jednalo se o práci tesařů na maketě střechy
pod vedením učitele OV p. Císaře, výuce instalatérů na panelech „Voda“, „Topení“, „Plyn“
Ing. Zítkou, instruktáži žáků oboru Automechanik s využitím simulačních panelů s názvy:
„Jednobodové vstřikování paliva“, „Vícebodové vstřikování paliva“, „Elektrohadraulické
servořízení“ a „Elektrické ovládání oken a centrální zamykání“, kterou komentoval
vedoucí učitel OV p. Doležel a v „hlavních rolích“ účinkovali učitelé OV p. Čechák, p.
Macháč, p. Skála a p. Tomčík. Závěr amatérského školního filmového klubu patřil
ukázkám naprogramování robotů žáky, které komentovala Ing. Kajnarová.
Pak se ujali slova hosté. Mgr. Králíková z IPS Úřadu
práce ČR – kontaktního pracoviště Přerov seznámila
přítomné
se současným
vývojem
trhu
práce
v přerovském regionu a ocenila přínos projektu
k propagaci řemeslných oborů. Ing. Koutná z Meopty
– optiky, Přerov upoutala konferenci svou prezentací
firmy s vazbou na uskutečněné cíle projektu ITO. Ing.
Havelka za HK ČR vyjádřil uspokojení s příkladnou
prací ŠŠ technické, Přerov v oblasti zvyšování
atraktivnosti technických oborů, což je v souladu
s programem i této instituce.
V následujících
diskusních
příspěvcích
zaznělo zejména to, že ač se situace se zájmem
žáků (a rozhodujících o tom rodičů) mírně
zlepšila – nedostatek absolventů v oborech
vzdělání, které požaduje trh práce se bude
ještě delší dobu projevovat. V závěru
konference vystoupil opět ředitel školy Mgr.
Šober s tím, že vyjádřil přesvědčení o tom, že
udržitelnost projektu je reálná a že projekt
splnil nejen své cíle, ale i další očekávání.
Po obědě (rautu) se přítomní pak
seznámili s vystavenými výukovými
materiály, fotografiemi aj. dokumenty
z projektu, které byly umístěny na 18
nástěnkách. Úplný závěr konference
byl vyčleněn pro realizaci tiskovky.
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