Aktuality :
únor - březen 2012
V tomto období probíhaly individuální schůzky manažerek projektu
s odbornými pedagogy, kteří vyučují v oborech vzdělání: Zedník,
Zednické práce, Strojní mechanik, Strojírenské práce. Každému
z potenciálních tvůrců modulů je vysvětlován cíl a podstata projektu. Je
jim dán čas na rozhodnutí, zda se do projektu aktivně zapojí.
duben 2012
Během tohoto měsíce došlo k vytvoření pracovního týmu tvůrců modulů.
Tým tvůrců je složen z odborníků, kteří budou vytvářet moduly pro
skupinu strojírenských oborů a druhou skupinou jsou tvůrci, kteří připraví
moduly pro obory zednické. Každá z těchto skupin má svého vedoucího.
Bude připraveno 11 modulů pro obory zednické a 8 modulů pro obory
strojírenské.
květen 2012
V tomto období dochází k porovnávání Rámcových vzdělávacích
programů jednotlivých skupin oborů. Bylo nutné stanovit společný
obsah budoucích modulů, které budou vyučovány v příbuzných
studijních oborech. Vznikl návrh budoucích modulů, tento bude
předložen tvůrcům k připomínkování.
V měsíci květnu započalo postupné upřesňování materiálního vybavení
odborného výcviku, které zlepší podmínky výuky žáků technických
oborů.
červen 2012
Měsíc červen byl ve znamení Úvodního semináře a pracovní schůzky
celého týmu tvůrců.
14.6.2012 byl projekt oficiálně představen všem pozvaným hostům na
Úvodním semináři, který se konal v Bílém Potoce v restauraci Dělnický
dům.
29.6.2012 se konala v Hejnicích pracovní schůzka celého týmu tvůrců
modulů. Na této schůzce došlo k upřesnění prací na období prázdnin.
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červenec - srpen 2012
Během prázdninových měsíců pracovali tvůrci na formální a obsahové
stránce modulů. Manažerky rozpracovanou práci připomínkovaly.
září - říjen 2012
Tvůrci odevzdali rozpracované moduly a manažerky projektu provedly
jejich srovnání s RVP. Provedly připomínkování, které tvůrci zapracovali
do jednotlivých modulů.
V těchto měsících došlo k posledním úpravám seznamu pro materiální
vybavení odborného výcviku. Proběhlo otevírání obálek s nabídkami od
jednotlivých firem. První dodávka vybavení bude realizována n měsíci
listopadu.
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