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Základní informace o projektu EKONOM
Předkladatel a realizátor projektu:
Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc
Partneři projektu:
Soukromá střední odborná škola Jeseník, s.r.o.
Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11
Obchodní akademie a střední odborná škola logistická, Opava
Obchodní akademie Prostějov
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy, T. G. Masaryka 47
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk,
Hlavní třída 31, 787 01
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov
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Základní informace o projektu EKONOM

Zahájení projektu:

15. 9. 2010

Ukončení projektu:

15. 7. 2013

Celkové náklady projektu: 16 050 373,84 Kč

Do projektu bylo zapojeno celkem: 35 pedagogů partnerských škol
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Realizace projektu
KA 01

Vzdělávání pedagogů odborných předmětů v oblasti projektové výuky
15. 9. 2010 – 30. 4. 2011

KA 02

Vytváření metodických výukových projektů s důrazem na mezipředmětové vazby
1. 5. 2011 – 31. 12. 2011

KA 03

Vytvoření nových evaluačních nástrojů a forem hodnocení výuky
1. 5. 2011 – 31. 12. 2011

KA 04

Pilotní zavádění projektové výuky - vzorové žákovské projekty
1. 1. 2012 – 31. 1. 2013

KA 05

Příklady dobré praxe

1. 2. 2013 – 15. 7. 2013
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Hlavní výsledky projektu











Zavedení projektové výuky jako nové výukové metody u ekonomických
odborných předmětů na partnerských školách v rámci učebních oborů 63-41M/01 Obchodní akademie a 63-41-M/02 Ekonomické lyceum
Předměty: Ekonomika, Účetnictví, Statistika, Integrovaný ekonomický předmět,
Právo, Písemná a elektronická komunikace, Anglický jazyk (žádoucí přesah
v rámci mezipředmětových vazeb do Českého jazyka, Matematiky)
Zásadní změny v organizaci výuky každé partnerské školy (úprava ŠVP)
Změna postavení pedagogů – přechod od frontální výuky k projektové výuce
založené na zážitkové pedagogice při výuce odborných předmětů
Spolupráce partnerských škol
Úprava profilace studentů zapojených partnerských škol
Vytvoření vzorových projektů studenta/studentů včetně kompletní metodiky
Vytvoření systému hodnocení studentů při zavedení projektové výuky
Vydání publikace „Zavedení projektové výuky na OA“ (příklad dobré praxe)
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Co se v projektu podařilo?


Zavedení projektové výuky jako nové výukové metody u ekonomických
odborných předmětů na partnerských školách v rámci učebních oborů 63-41M/01 Obchodní akademie a 63-41-M/02 Ekonomické lyceum



Projektová výuka byla prostřednictvím projektových úkolů a společných projektů
zavedena ve 4 oborech:
63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
18-20-M/01 Informační technologie
23-41-M/001 Strojírenství
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Co se v projektu podařilo?


Předměty: Ekonomika, Účetnictví, Statistika, Integrovaný ekonomický předmět,
Právo, Písemná a elektronická komunikace, Anglický jazyk (žádoucí přesah v
rámci mezipředmětových vazeb do Českého jazyka, Matematiky)



Projektová výuka byla prostřednictvím projektových úkolů a společných projektů
zavedena do 21 předmětů:
Účetnictví, Ekonomika, Anglický jazyk, Písemná a elektronická komunikace,
Hospodářský zeměpis ,Právo, Informační a komunikační technologie, Účetnictví
a daně, Statistika, Bankovnictví, Marketing, Informační technologie, Hospodářské
výpočty, Cvičná kancelář, Obchodní korespondence, Elektronická komunikace,
Daně, Fiktivní firma, Evropská integrace, Konstrukční cvičení, Technologické
cvičení .
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Co se v projektu podařilo?


Vytvoření vzorových projektů studenta/studentů včetně kompletní metodiky



Ve spolupráci pedagogických týmů zapojených středních škol, lektorského a
mentorského týmu v průběhu projektu byla vytvořena kompletní metodika a
učební plány pro:
353 projektových úkolů
64 společných projektů
Do projektu bylo v průběhu 1. a 2. etapy pilotáže zapojeno celkem 2 726 žáků.
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Co se v projektu podařilo?








spolupráce mezi partnery projektu (střední školy, VŠLG Přerov)
vytvoření zcela nových postupů a metodik v rámci společného hodnocení
pedagogů – osvědčení pro absolventy středních škol
vytvoření vzdělávacího programu v oblasti projektové výuky
vytvoření komplexní metodiky zavádění projektové výuky na středních odborných
školách ekonomického zaměření
vytvoření databáze projektů a projektových úkolů na společném webovém
portálu www.projektekonom.cz
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Co nás čeká?




Aktualizace ŠVP
Úprava profilace absolventů zapojených studijních oborů
Ukončení projektu – předložení závěrečné monitorovací zprávy



Udržitelnost projektu
• Projektová výuka = standardní metoda výuky na všech partnerských
školách
• Předávání zkušeností = rozšiřování projektové výuky mezi další pedagogy a
další školy
• Vytváření dalších projektových úkolů a společných projektů (rozšiřování
databáze na webu)
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Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. Dominika Doláková

Hlavní metodik projektu EKONOM
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