POSPOLU ONLINE
Projekt POSPOLU spravuje webové stránky na adrese
www.projektpospolu.cz a spustil na Metodickém portálu RVP.CZ
dva nové MODULY – BURZA a POSPOLU (burza.rvp.cz
a pospolu.rvp.cz). Cílem online aktivit POSPOLU je informovat
všechny zainteresované strany o zajímavých modelech spolupráce
a příkladech konkrétní spolupráce, podpořit komunikaci učitelů,
odborníků z praxe a další (odborné veřejnosti).

ADRESÁŘ
pospolu.rvp.cz/adresar
organizací podporujících
spolupráci středních škol a firem

VÝSTUPY POSPOLU
pospolu.rvp.cz/doporuceny-obsah
Modely spolupráce
Případové studie
ECVET jednotky
Publikace a učební materiály

KRÁČÍME POSPOLU
pospolu.rvp.cz/kracime-pospolu
Metodický průvodce pro školy a firmy

KONZULTAČNÍ CENTRUM
pospolu.rvp.cz/konzultacni-centrum
Stálá služba Národního ústavu pro
vzdělávání – poradenství v oblasti
implementace RVP OV.
Za POSPOLU dotazy pro tématiku
spolupráce škol a firem.

BURZA
burza.rvp.cz
Zdarma zveřejnění nabídky a poptávky.
Odborné praxe, vyhledávání partnerů,
sdílení zkušeností.

Kontakty
Máte-li zájem o uvedení své
organizace do adresáře, kontaktujte
nás na adrese
pospolu.adresar@nuv.cz
Dotazy k projektu směřujte na email
pospolu.info@nuv.cz, případně
využijte k dotazům formulář
konzultačního centra.

Webové stránky www.projektpospolu.cz




Najdete zde aktuality i informace o aktivitách projektu.
Můžete se zaregistrovat k odběru novinek emailem (www.projektpospolu.cz/registrace).
Najdete zde ke stažení podklady k ECVET tématice (www.projektpospolu.cz/ecvet), publikace a letáky projektu
ke stažení (www.projektpospolu.cz/ke-stazeni), výsledky šetření u zaměstnavatelů i škol
(www.projektpospolu.cz/setreni-a-analyzy) a mnoho dalšího.

ADRESÁŘ organizací podporujících spolupráci škol a firem - pospolu.rvp.cz/adresar





Adresář obsahuje ke dni konference před autorizací pouze profily partnerství zapojených v POSPOLU a seznam
cechů, svazů, profesních komor a dalších subjektů, jejichž jsou členy pilotní firmy POSPOLU.
Pokud chcete být uvedeni v adresáři, protože podporujete spolupráci škol a firem ve Vašem regionu, vyplňte
prosím formulář na adrese www.pospolu.jdem.cz nebo nás kontaktuje na adrese pospolu.adresar@nuv.cz
K anotaci organizací je možné přiložit stručný text, fotografii či logo, odkazy na zajímavé weby aktivit. Uvedena je
vždy kontaktní osoba, se kterou je možné sdílet informace o prezentovaném příkladu z praxe.

Přehled VÝSTUPŮ projektu POSPOLU - pospolu.rvp.cz/doporuceny-obsah







Najdete zde také vybrané případové studie, metodické publikace, učební materiály, pracovní verze formulářů
a nástrojů na podporu spolupráce (pospolu.rvp.cz/seznam-nastroju). Další materiály procházejí úpravami a budou
průběžně zveřejňovány do konce projektu (říjen 2015).
Na titulní straně Modulu POSPOLU můžete vybrat region a zaměření, k němuž Vás zajímají výstupy z projektu.
Materiály s celorepublikovou platností lze zobrazit kliknutím na zelené tlačítko na titulní straně, POKUD
nevyberete žádný region či zaměření. Filtr materiálů lze kdykoliv na stránce pospolu.rvp.cz/vystupy změnit či
zrušit.
Každý materiál má svého autora (instituci), který je automaticky zařazen do ADRESÁŘE. Lze si tak dohledat zdroj
informace a kontakt na konkrétní zástupce školy, firmy, instituce.
Filtrovat v seznamu výstupů lze podle oborů, skupin oborů, krajů, typů materiálů, forem spolupráce, klíčových
slov.

Online publikace KRÁČÍME POSPOLU – pospolu.rvp.cz/kracime-pospolu






Příručka KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠI SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM je dostupná jako online
průvodce, je ke stažení ve formátu PDF také na stránce www.kracimepospolu.jdem.cz.
V příručce najdete souhrn veškerých podnětů k navázání a prohloubení spolupráce. Doporučujeme ji projít před
studováním modelů spolupráce, které jsou již zaměřeny na specifika konkrétních zaměření odborných škol.

Číst inzeráty na Modulu BURZA (http:/burza.rvp.cz) mohou i neregistrovaní uživatelé. Pro jejich vkládání je
nutná registrace na http://profil.rvp.cz/registrace. U inzerátu lze nastavit dobu platnosti, odkazy, přílohy, kategorie.
Inzeráty se zobrazují i na webech partnerů (např. http://rokprumyslu.eu), příslušné předání kódu ke vložení
inzerátů do Vašeho webu mohou zájemci obdržet na základě žádosti.

V případě dotazů k Modulu POSPOLU použijte diskusní fórum na adrese
diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=751
V případě dotazů k Modulu BURZA použijte diskusní fórum na adrese diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=747
V obou fórech jsou k dispozici časté otázky k modulům BURZA i POSPOLU.

