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Slezská univerzita se přibližuje naplnění požadavku rovného přístupu ke vzdělávání

Ukázka z videa, které projektový tým natočil z praktické výuky oboru Všeobecná sestra na Ústavu
ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v opavě v budově na Bezručově nám. 14
Foto archiv
První polovina roku 2014 přinesla v rámci
řešení projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě (SU) v Opavě (reg.
č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005) řadu úspěšných
posunů směrem k vytyčeným cílům jednotlivých
klíčových aktivit.
V rámci klíčové aktivity č. 1 (KA 1) Zvyšování bezbariérovosti studijního prostředí na SU
se už před koncem roku 2013 podařilo dokončit
plánovaný bezbariérový výtah v budově Bezručovo náměstí 13 v Opavě. Protože se podařilo celý
plán realizovat levněji, rozhodl se projektový tým
k vybudování stejného výtahu i v budově Na Vyhlídce v Karviné. „Přípravy na zahájení stavby již
druhého bezbariérového přístupu v rámci projektu vrcholí a předpokládáme, že již v létě 2014
by měla proběhnout výstavba výtahu v budově
Na Vyhlídce,“ konstatuje hlavní řešitel projektu
Ing. Petr Korviny, Ph.D.
V oblasti KA 2, tedy v Poradenské a informační podpoře, se podařilo realizovat hned několik návštěv zahraničního experta Mr. Dereka
Davidsona v Opavě a Karviné a rovněž na konci
června navštíví vedoucí akademické poradny SU
Mgr. Petr Rypl a Mgr. Rostislav Němec, Ph.D.,
Středisko pro podporu studentů University of
Edinburgh, kde se seznámí s tamními praktickými postupy a možnostmi podpory studentů se
specifickými potřebami v e Skotsku. S Derekem
Davidsonem se pak řešitelé setkají ještě jednou,
a to v září tohoto roku.
Velký kus práce odvedl projekt také v KA 03
- Inovace předmětů modernizací didaktických pomůcek respektující potřeby studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Zde spolupracoval
především s Akademickou poradnou SU a společnými kroky se podařilo zajistit pro poradnu nejen
další kompenzační pomůcky, a tak pomoci se studiem prakticky každému studentu, ale také vyškolit a doškolit dvanáct osobních asistentů, kteří
budou pomáhat svým spolužákům i pedagogům.

„Rovněž probíhalo natáčení dalších výukových videozáznamů z různých oborů studovaných
na SU, tentokrát jsme zaznamenali obory jako
například jazykověda, ošetřovatelství, ekonomie
či marketing, a vzhledem k úspěšné a plodné spolupráci s firmou Newton Technologies, a.s., která
zajišťuje tvorbu titulků ke všem videozáznamům
z výuky pořízeným v rámci projektu, jsme mohli prodloužit smlouvu a rozšířit tak poskytované
služby,“ řekl k této aktivitě Petr Korviny s tím,
že po proškolení zaměstnanců z oddělení eLearningu bude mít univerzita k dispozici technologii
a know-how v jejím používání, potřebné k tomu,
aby si do budoucna byla schopna samostatně zajišťovat tvorbu titulků k videozáznamům.
Ani Virtuální vzdělávací knihovna, tedy KA

4, nezůstala bez zájmu řešitelů. Vedle již na podzim vybraného a dále zpracovávaného základního
počtu digitalizovaných publikací byli v uplynulých měsících osloveni pedagogové a akademičtí
pracovníci univerzity s tím, aby se také podíleli
na doplnění virtuální knihovny SU o odborné zahraniční tituly přístupné i studentům SU prostřednictvím webového rozhraní. „Díky projektu získá
SU odborné publikace v elektronické podobně
v hodnotě 25 tisíc USD,“ konstatuje hlavní řešitel
s tím, že v průběhu dalších měsíců se chystá zprovoznění webového rozhraní programu Kramerius
IV, určeného pro zpřístupnění digitalizovaných
(naskenovaných) publikací z univerzitní knihovny
SU v on-line podobě.
Za obsahově významný pak Petr Korviny považuje workshop Zajištění rovných příležitostí pro
studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
na Slezské univerzitě, který se v rámci projektu
konal v dubnu v konferenčním sále Hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Zde seznámil hlavní
řešitel členy projektového týmu a další hosty s aktuálním stavem všech hlavních klíčových aktivit,
porovnal původní záměry s tím, co se už podařilo,
a připomněl i některá úskalí, která řešení projektových aktivit potkala. „Můžeme již říci, že jsme
v zásadě všechna sledovaná kritéria splnili a v naprosté většině i požadovaná plnění překročili, ať
už se jedná o vytvoření nových moderních didaktických pomůcek, o usnadnění přístupu k digitalizovaným studijním materiálům, o podporu dalšího systémového rozvoje a zintenzivnění práce
Akademické poradny Slezské univerzity či zlepšení
bezbariérovosti přístupu do vybraných budov univerzity,“ mohl konstatovat Petr Korviny.
Informace o už uskutečněných akcích pořádaných v rámci projektu, jakož i o dalších výstupech projektu, jsou zveřejňovány na stránkách
http://projekty.slu.cz/svp/, zaznamenaná videa
jsou průběžně ukládána na adrese http://media.
slu.cz, kde jsou dostupná studentům i dalším zájemcům.
Martin Kůs

Hlavní řešitel Ing. Petr Korviny, Ph.D., seznámil na výjezdním workshopu ve Velkých Karlovicích své
kolegy s dosavadním úspěšným průběhem řešení projektu
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