Tisková zpráva č. 7
První studenti e-learningového kurzu projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“
Koncem června byl pro první zájemce zpřístupněn e-learningový kurz, který je součástí
projektu. Studenti – účastníci z řad cílových skupin – zastupitelé, pracovníci samosprávami
zřizovaných organizací, zástupci nestátních neziskových organizací a zaměstnavatelé se
v něm dozvědí podrobné informace o komunitní škole - o jejím založení, poslání, fungování.
Získají tak základní znalosti, které si dále rozšíří v navazujícím kurzu. Elektronické studium
bude probíhat do konce září. Každý, kdo by se chtěl zapojit, potřebuje oslovit svého
komunitního koordinátora nebo starostu obce.
Již v průběhu září budou zahájeny u všech partnerů projektu kurzy na téma komunitní školy,
komunitní plánování a rovné příležitosti žen a mužů. Účastníci se budou u jednotlivých
partnerů projektu každých čtrnáct dnů scházet od září do března příštího roku vždy na 4
vyučovací hodiny, aby absolvovali celkem šest tematických modulů. Vždy dva moduly jsou
věnované komunitním školám a komunitnímu projednávání a plánování stejně jako dva
moduly jsou na téma rovné příležitosti žen a mužů. V pátém, společném modulu, se bude
téma komunitních škol a komunitního projednávání prolínat s tématem rovných příležitostí
žen a mužů. Závěrečné, šesté téma bude určené k formulování deseti témat, problémů,
přání, nevyřešených otázek, které budou dále rozpracovány během roku 2012 a 2013
v navazujících seminářích. Tato témata budou velmi individuální a budou odrážet konkrétní
situaci jednotlivých partnerů projektu.
Již 1. července se ve Švihově pro budoucí lektory uskutečnila konzultace metodiky
vzdělávacího kurzu ve vztahu k obsahu kurzu, na kterém se podílely přední expertky
k oběma tématům. Paní Dana Machátová je uznávanou expertkou na téma rovné příležitosti
žen a mužů, paní Zuzana Guthová-Jarkovská potom na téma komunitní školy, komunitní
projednávání. Na jednotlivá témata kurzu se u všech partnerů vystřídá od čtyř do pěti lektorů.
Účastníci kurzu získají více informací k oběma stěžejním tématům projektu, které budou moc
využít ve svém profesním, soukromém, ale i společenském životě i při provozování
volnočasových aktivit a zájmů. Motivací určitě je i to, že za účast v kurzu obdrží certifikát.
Účast v kurzu neznamená, že ti aktivní budou ještě aktivnější, až do úplného vysílení.
Vědomosti a dovednosti získané v kurzu jim napomohu racionálně nakládat se svým časem
a ukáží jim cestu, jak motivovat a oslovit další spoluobčany ke spolupráci.
Veškeré aktivity projektu jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který v České republice garantuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
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