Příloha VŘ na pracovní pozice:

Koordinátor a garant věcné části projektu MAP II
Odborný manažer a realizátor aktivity č. 2 projektu MAP II ve SO ORP Žamberk - Králíky

Informace o projektu a pracovních pozicích :
Předmětem projektu je rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím následujících aktivit:
Relevance aktivit projektu pro pracovní pozici a náplň práce
Odborný manažer a realizátor
aktivity č. 2 projektu MAP II
ve SO ORP Žamberk - Králíky
Pouze pro jeden projekt
(realizace Žamberk – Králíky)

Přehled a popis aktivit projektu

Odborný manažer v rámci své
činnosti primárně odpovídá za jednu
dílčí aktivitu projektu.
Aktivity jsou realizovány pouze na
území ORP Žamberk a Králíky.

Koordinátor a garant věcné části
projektů MAP II
Pro projekty
(realizace Žamberk – Králíky i
Ústí nad Orlicí – Česká Třebová).
Koordinátor a garant
metodologicky, věcně a odborně
zastřešuje pokrok v projektu.
Poskytuje zpětnou vazbu
odborným manažerům projektu,
koordinuje a garantuje kvalitu
jednotlivých výstupů a poskytuje
podklady pro širší řízení projektu.
Neboť jsou oba projekty svým
obsahem totožné, zajišťuje širší
řízení obou projektů.

Řízení MAP
(aktivita č. 1)

Cílem aktivity je řízení celého projektu.

Účastní se jednání zaměstnanců
Poskytuje hlavnímu manažerovi
projektu, poskytuje zprávy o pokroku informace o věcném pokroku
projektu.
projektu.

Rozvoj a
aktualizace
MAP
(aktivita č. 2)

Předmětem aktivity je v období 48 měsíců realizace projektu navázat na
činnost v projektu MAP I a zajistit akční plánování, tj. :
- aktualizaci strategického plánu MAP (analytické a strategické části)
- mapovat a vyhodnocovat akční plán realizovaný implementačními
aktivitami /dílčími projekty podpořenými a realizovanými v rámci
aktivity č. 4, popsanými dále/
- realizovat aktivity na podporu znalostních kapacit určené rodičům
(workshopy s rodiči za účasti odborného specialisty a facilitátora)
Za účelem realizace těchto aktivit bude zaměstnanec pracovat s odbornými
pracovními skupinami (5 osob), tvořené zástupci pedagogů, rodičovské a
odborné veřejnosti z území, které budou pod vedením odborného manažera
řídit /mentorovat/ pokrok v jednotlivých aktivitách.
Dále bude v rámci této aktivity probíhat podpora škol v plánování. V rámci
této aktivity zajistí projekt podporu škol v plánování v rámci dvou úrovni:

Evaluace MAP
(aktivita č. 3)
Implementace
projektu
(aktivita č. 4)

Odborný manažer a realizátor
aktivity č. 2 řídí proces místního
akčního plánování. Organizuje,
připravuje a vede jednán pracovních
skupin a realizuje aktivity v souladu
s výstupy jednání. Realizuje dílčí
aktivity místního akčního plánování a
podpory znalostních kapacit. Pro
jednotlivé aktivity nastavuje
harmonogram činností.
V rámci aktivity podpora škol
v plánování odpovídá za oslovení a
spolupráci se zaměstnanci škol.

Další informace o projektech MAP na:

www.maporlicko.cz

Odpovídá za věcnou způsobilost
aktivit vzhledem k projektu .

Diskutuje se školami jejich potřeby a
pomáhá jim se zpracováním potřeb
škol.

A. Přímou podporou škol při stanovení potřeb školy, realizovanou
pracovníkem projektu
B. Širší podporou škol v projektu prostřednictvím individuální podpory
poskytované školám odbornými lektory hrazenými z projektu a
koordinovanými v rámci projektu
Cílem této aktivity je sledovat pokrok v realizaci projektu, vyhodnocovat jeho Spolupracuje na aktivity
efektivnost a úspěšnost.
Cílem této aktivity je realizace dílčích projektů, které byly naplánovány
v rámci předcházejícího projektu (MAP I).

Konzultuje s odborným
manažerem projektu pokrok
v realizaci aktivit. Sleduje, aby
realizované aktivity přispívaly
k věcnému pokroku v souladu
s pravidly projektu. Poskytuje
odborným manažerům a
hlavnímu manažerovi účelnou
zpětnou vazbu.

Není zapojen

Řídí proces evaluace, zpracovává
evaluační nástroje. Zpracovává
evaluaci projektu.
Konzultuje s manažery
implementačních aktivit pokrok
v projektu, zaměřuje se na
věcnou rovinu, vysokou úroveň
aktivit vzhledem k přínosu pro
kvalitu vzdělávání. Poskytuje
odborným manažerům zpětnou
vazbu a zajišťuje hlavnímu
manažerovi informace pro širší
řízení projektu.

