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Naši studenti už mají zásluhou projektu k dispozici na videu šest set hodin přednášek
Projekt Zkvalitnění výuky a poskytovaných
služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/29.0005), jehož hlavním řešitelem je Ing. Petr Korviny, Ph.D., míří do svého
finále. Než ale přijde březen roku 2015, kdy musí
být všechny předpokládané aktivity dokončeny
a my se budeme moci seznámit se závěrečným
hodnocením celé tříleté práce, ohlédneme se za
nejaktuálnějšími posuny směrem k vytyčeným cílům jednotlivých klíčových aktivit. S proběhlými
akcemi a posuny v rámci projektu, jakož i s dalšími projektovými výstupy se zájemci mohou seznámit na stránkách http://projekty.slu.cz/svp/.
Před dokončením je už druhý výtah, který bezbariérově zpřístupní univerzitní budovu. V rámci
klíčové aktivity č. 1 (KA 1) Zvyšování bezbariérovosti studijního prostředí na SU se po Bezručově náměstí 13 v Opavě podařilo rozjet stejný
záměr i v Karviné. Součástí záměru spojeného se
změnou užívání části areálu Na Vyhlídce se už
začalo pracovat na zřízení výtahu, který umožní
především studentům bezbariérovou dosažitelnost nových kolejí a učeben, jež v původním objektu vznikly. Realizaci umožnilo zejména snížení
výsledných nákladů na stavbu prvního výtahu v

Opavě a ochota Obchodně podnikatelské fakulty
podílet se na stavbě výtahu i v Karviné.
Také ve druhé klíčové aktivitě (KA 2) - Poradenská a informační podpora - se navázalo na
předchozí práci. V rámci úspěšně navázané spolupráce se zahraničním expertem Mr. Derekem
Davidsonem, vedoucím Střediska pro podporu
studentů University of Edinburgh, se v prázdninových dnech vydali na pracovní cestu za kanál
La Manche zástupci projektového týmu. Vedoucí Akademické poradny Slezské univerzity Mgr.
Petr Rypl a Mgr. Rostislava Němec, Ph.D., hodnotí svoji cestu jako mimořádně prospěšnou. „Za
významnou považujeme zejména osobní poznání
a vzájemnou diskusi s pracovníky na různých univerzitních pozicích, zejména vedoucích jednotlivých Středisek pro podporu studentů. Osobní
zkušenosti jsou nad všechny teoretické poučky
a skotští odborníci jich už mají opravdu hodně,“
chválí si návštěvu Petr Rypl s tím, že zkušenosti
Skotů na půdě péče a podpory o studenty se specifickými potřebami jsou prozatím přece jen širší,
než je tomu v Opavě a Karviné, a tak cesta na
ostrovy rozhodně nebyla jen formálním výletem,
ale skutečnou pracovní aktivitou s náročným programem.

Na zkušenou do Skotska vyjel i Mgr. Rostislav Němec, Ph.D., který právě stojí před univerzitní knihovnou
v historickém kampusu Napier University of Edinburgh
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Již za několik dní se řešitelé s Derekem Davidsonem sejdou znovu, tentokrát bude místem pobytu skotského experta univerzitní město Karviná.
Spolupráci projektu s Akademickou poradnou
Slezské univerzity v rámci KA 03 - Inovace předmětů modernizací didaktických pomůcek respektující potřeby studentů se SVP rozhodně nelze
hodnotit jen jako teoretickou. Naopak. Díky
tomuto „spojenectví“ se podařilo a daří získávat
pro poradnu důležité přístrojové a softwarové vybavení. „Po vzájemné domluvě byly jako zatím
poslední pro akademickou poradnu zakoupeny
dataprojektor a dvě plátna a také software pro
podporu výuky znevýhodněných studentů. V nejbližší době pak ještě předáme speciálně softwarově vybavené notebooky pro studenty se specifickými potřebami,“ konstatuje hlavní řešitel Petr
Korviny.
V návaznosti na to se daří neustále rozšiřovat počet zaznamenaných přednášek, seminářů a workshopů. „Získali jsme prostor pro natáčení dalších
osmi předmětů z výuky, takže celkový počet videozáznamů z výuky pořízených v rámci projektu
zabírá už na padesát předmětů a celkový objem
pořízených záznamů se blíží 600 hodinám. Videa
jsou dostupná na adrese http://media.slu.cz, některá po zadání jména a hesla, jiná jsou volně
k dispozici,“ popisuje posun Petr Korviny.
Skutečností se už také stalo plánované školení
univerzitních zaměstnanců k tvorbě titulků pro
tyto pořízené videozáznamy, které se uskutečnilo na začátku října. „Školení bylo zaměřeno na
schopnost samostatně vytvářet text převodem
z hlasu pomocí technologie automatizovaného
převodu, zakoupené právě z projektu. Dosud
nám titulky dodávala externí firma,“ vysvětlil
hlavní řešitel.
Čtvrtá klíčová aktivita Virtuální vzdělávací
knihovna (KA 4) se také pomalu blíží do svého finále. „Prvních dvě stě z univerzitní knihovny
Slezské univerzity vybraných publikací prochází
digitalizačním procesem a čištěním, na spadnutí
je rovněž zprovoznění webového rozhraní programu Kramerius IV, určeného pro zpřístupnění
nejen těchto naskenovaných a digitalizovaných
publikací v on-line podobě,“ říká závěrem Petr
Korviny.
Martin Kůs

