„INOVACE VOV_PEDAGOGICKO-SOCIÁLNÍ OBLAST“
Tříletý projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky je realizován Svatojánskou kolejí – Vyšší odbornou školou pedagogickou ve spolupráci
s finančními partnery Jabokem – Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou, a
CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc. V rámci jednotlivých aktivit se očekává
zapojení i dalších škol, minimálně VOŠSP Praha, VOŠS Jihlava a ČVUT.
Účelem projektu je:
• vytvoření standardu vzdělávání pro obory sociální práce, sociální pedagogika, pedagogika a
tělovýchova
• vytvoření sady elektronických učebnic pro minimální standard znalostí pro všechny 3+1
obory, které bude možné využít jako vodítko pro studenty dálkového studia, pro studenty se
speciálními potřebami nebo pro studenty ve vzdělávání dospělých. Výroba elektronických
učebnic přitom umožní modernizaci obsahů vybraných oborů
• vytvoření sady MOOC (massive opened online course) – interaktivních elektronických kurzů
umožňujících především marketing, výuku distančních studentů nebo pro běžné studenty
• vytvoření MOOC kurzů pro pedagogy VOŠ
• vytvoření databáze materiálů, které vznikly v rámci projektů EU a jsou relevantní VOV
pro praxe, teorii i další vzdělávání
• revizi a vylepšení systémů hodnocení, praxí a vytvoření systému dalšího vzdělávání
• poskytnutí vize VOV v oboru a naplánování dalších kroků ministerstvu školství pro další
rozvoj VOŠ
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc je odpovědná za realizaci klíčových aktivit 4 –
Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ a 6 – Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ, přičemž
hospodaří s rozpočtem v celkové výši 9.273.288 Kč.
Výstupy aktivity 4:
• znalostní standard absolventů VOV pro vybrané odborné oblasti a jejich skupiny oborů
• návrh nových metod hodnocení a podpora odborné práce/odborné činnosti studentů VOV
• soubor/databáze/digitální zdroj materiálů, které byly pro tuto oblast vytvořeny v rámci OPVK
a OPVVV
Výstupy aktivity 6:
• návrh rozvoje dalšího vzdělávání VOŠ v dané odborné oblasti
• MOOC pro učitele odborných předmětů na VOŠ
• využití výstupů realizovaných projektů OPVK a OPVVV
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Příjemce dotace:

Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická

Finanční partneři:

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc,
Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Obory:

75 – Pedagogika, učitelství a sociální práce, 74 – Tělesná kultura,
tělovýchova a sport

Datum zahájení projektu:

1.4.2018

Datum ukončení projektu:

31.3.2021

Schválená výše dotace:

38.216.339,62 Kč

