Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu
Číslo projektu

Cesty za poznáním aneb rozvoj kompetencí žáků středních škol
v oblasti bezbariérového cestování a komunikace
CZ.1.07/1.1.07/02.0123

Název příjemce

KAZUIST, spol. s r.o.

Celková alokovaná částka

6.119.207,00

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

24.11.2009 - 30.6.2012
Projekt řeší potřebu rozšířit komptence studentů středních
škol se zaměřením zejména na cestovní ruch, sociální služby a
příbuzné obory o znalosti a dovednosti týkající se nabídky
služeb bezbariérového cestování a komunikace s osobami se
zdravotním postižením. Reaguje tak jednak na sílící trendy v
cestovním ruchu související s prosazováním konceptu
bezbariérového cestování, pro nějž je odborná připravenost
personálu jednou ze základních podmínek rozvoje, a jednak na
absenci tohoto tématu ve vzdělávacím systému.
Ve spolupráci s partnery – AHOL, Vyšší odbornou školou o.p.s.,
Střední zdravotnickou školou, Frýdek-Místek, příspěvkovou
organizací a Občanským sdružením – TRIANON jako zástupcem
osob se zdravotním postižením budou vytvořeny 2 inovativní
vzdělávací programy včetně nezbytných didaktických
materiálů, které umožní žákům nejen osvojení znalostí a
dovedností ve vztahu k cestování a osobám se zdravotním
postižením, ale i dalších klíčových kompetencí využitelných v
osobním a profesním životě. Oba programy by mohly být po
pilotním ověření na vybraných středních školách v
Moravskoslezkém kraji následně zařazeny do vzdělávacích
programů různých středních škol jako samostané předměty
nebo jako průřezová témata více vzdělávacích oblastí.
Vzhledem ke zcela ojedinělé snaze tohoto druhu má projekt
podporu Národní Rady pro osoby se zdravotním postižením.
Usiluje tím rovněž o zajištění Moravskoslezskému kraji –

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

prvnímu, kde byl do praxe uveden systém bezbariérového
cestování - prvenství i v oblasti zařazení do pedagogické výuky
přípravy žáků na práci v cestovním ruchu pro všechny.
Cílovou skupinou jsou nejen žáci, ale i pracovníci středních
škol, kteří budou prostřednictvím partnerů projektu zapojeni
do samotné tvorby a nad rámec partnerství i do pilotního
ověřování, výuky a hodnocení vytvořených programů.
www.cestyzapoznanim.info
Ing. Jana Szczuková
szczukova@kazuist.cz
558 335 479

