Aktivita č. 13: Projektový den mimo klubovnu
Název aktivity
Investiční priorita
Specifický cíl
Cíle a popis realizace

Projektový den mimo klubovnu v délce 4 hodin
IP 1
SC 2 (02.3.68.2)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pracovníků NNO v oblasti přípravy a
vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a
sociálních kompetencí účastníků.
Projektové vzdělávání charakterizuje:
- důraz na aktivizační metody vzdělávání;
- využití metod kooperativního učení;
- samostatnost v rozhodování;
- týmová spolupráce;
- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;
- praktické využití teoretických poznatků;
- důraz na interdisciplinární vztahy.
Aktivita je určena pro minimálně jednoho pracovníka NNO a jednoho
odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den
mimo zařízení NNO v délce 4 hodin pro skupinu 10 účastníků, z nichž
minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem. Jedná se o 4 hodiny
přímé práce s dětmi a mládeží.
Čas strávený cestováním se do aktivity nezapočítá.
Při identifikaci účastníků ohrožených školním neúspěchem je možné
sledovat následující oblasti:
- nedůsledné rodičovské vedení;
- socio-kulturně znevýhodněné prostředí.

Cílová skupina

Výstup jednotky
aktivity

Výběr účastníků je zcela v kompetenci vedoucího NNO, která projektový
den organizuje.
Za čtyřhodinový blok projektového vzdělávání bude doložena 1 příprava
na vzdělávání, popis průběhu projektového dne a společná reflexe
pracovníka NNO a odborníka z praxe.
Pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pracovník NNO po skončení
projektového dne interní sdílení zkušeností pro ostatní pracovníky ze své
NNO, případně pobočných spolků.
Cílem aktivity je využití teoretických znalostí v praxi. Projekt musí
probíhat mimo zařízení NNO, podle tematického zaměření projektového
dne např. v kulturní, vědecké, státní, umělecké, historické či jiné
instituci, ve firmě nebo na jiném místě, kde lze využít praktické znalosti
odborníka z praxe. Aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od
klubovny / sídla NNO.
Pro tuto aktivitu platí: 1 hodina = 60 minut.
Projektový den mimo klubovnu nesmí být poskytnut účastníkům za
úplatu.
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti
neformálního vzdělávání dětí a mládeže
Účastníci neformálního vzdělávání
Realizovaný projektový den mimo zařízení NNO

Dokládání výstupů ve
zprávě o realizaci
projektu

Dokládání výstupů pro
kontrolu na místě

Indikátor výstupu
Jednotkový náklad na
výstup aktivity v Kč

1. Čestné prohlášení statutárního orgánu NNO (organizátora
projektového dne mimo klubovnu) o zapojení alespoň 3 účastníků
ohrožených školním neúspěchem;
2. sken záznamu z realizace projektového dne mimo zařízení NNO se
zapojením odborníka z praxe obsahující:
- identifikaci NNO;
- jména zapojených pracovníků
- popis realizovaného projektového dne s uvedením data, doby trvání
projektového vzdělávání, popis přípravy, průběhu a reflexe využitých
metod a jejich vlivu na výsledky účastníků;
− seznam 108 účastníků projektového dne;
- cestovní vzdálenost v km včetně uvedení výchozího a cílového bodu
projektového dne a/nebo printscreen kalkulátoru vzdálenosti9;
- zápis z interního sdílení zkušeností pro ostatní pracovníky NNO včetně
data interního sdílení;
- jména a podpisy spolupracujícího pracovníka NNO, odborníka z praxe a
statutárního orgánu NNO (organizátora projektového dne mimo
klubovnu).
1. Identifikace minimálně 3 účastníků ohrožených školním neúspěchem;
2. originál záznamu z realizace projektového dne mimo zařízení NNO se
zapojením odborníka z praxe;
3. originál prezenční listiny s vyznačením 4 hodin projektového
vzdělávání;
4. rozhovor s pracovníkem NNO nebo účastníky projektového dne;
5. originál potvrzení o zaměstnání pracovníka (může být nahrazeno
originálem pracovní smlouvy).
5 12 12 Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí
6 320 Kč

Specifikace aktivity č. 13:
Projektový den mimo klubovnu společně připraví a povedou pracovník NNO s odborníkem z praxe.
Role pracovníka NNO a odborníka z praxe se mohou během projektového dne střídat a měnit dle
zaměření, obsahu a průběhu projektu. Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné
plánování, společné vzdělávání, společná reflexe). Projekt je pro účastníky chápán jako komplexní
pracovní úkol s jasně stanoveným cílem, při němž účastníci řeší určitý problém (problémový úkol,
problémovou situaci). Pomocí této vzdělávací metody jsou účastníci vedeni k samostatnému
zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Každý účastník
má v projektu svou individuální roli a úkol, za který nese zodpovědnost. S ostatními účastníky
spolupracuje na dosažení konkrétního cíle projektu, který je představován určitým výstupem (např.
výrobkem, praktickým řešením problému aj.). Projekty mají podobu integrovaných témat a využívají
interdisciplinárních vztahů. Účastníci se při něm učí samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci
a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí a práci s různými nástroji a informačními zdroji,
rozvíjejí své komunikační dovednosti, tvořivost, aktivitu a fantazii.
Počet zapojených pracovníků NNO odpovídá právním předpisům ČR.
Jednotkový náklad zahrnuje cestovní náklady, a proto je nutné realizovat aktivitu minimálně 10 km
od místa obvyklých schůzek (klubovny apod.). Cestovní vzdálenost musí být vypočtena pomocí
kalkulátoru vzdáleností Evropské komise: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/distance-calculator_cs10. Není přípustné využít jakékoliv jiné kalkulace cestovní
vzdálenosti.

Příklad: Pokud by výchozí pozice byla v Karmelitské ulici v Praze a projektový den by probíhal např. v
Muzeu Vysočiny v Jihlavě (Masarykovo náměstí), vzdálenost spočítaná kalkulátorem je 114,86 km a
aktivitu je možné realizovat. Pokud by vzdálenost v kalkulátoru byla menší než 10 km, není možné
aktivitu realizovat.
Aktivitu lze volit vícenásobně podle počtu účastníků.
Příklady využití většího počtu aktivit:
• V případě, že si NNO zvolí jednotku aktivity dvakrát, musí realizovat projektový den pro skupinu
nejméně 20 účastníků, z nichž minimálně 6 je ohroženo školním neúspěchem. Použitelná finanční
částka se pak zdvojnásobí na 12 954 Kč.
• NNO může jednotku aktivity volit také násobně podle počtu realizovaných projektových dnů:
a) NNO realizuje 2 projektové dny v různých termínech. Každého projektového dne se zúčastní
nejméně 10 účastníků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem.
b) NNO realizuje 2 projektové dny ve stejném termínu pro 2 různé skupiny účastníků. Skupiny odjíždí
odděleně každá na jiný projektový den. Celkem je zapojeno nejméně 20 účastníků (10 v jedné a 10 ve
druhé skupině). V každé skupině jsou minimálně 3 účastníci ohrožení školním neúspěchem.

