ĎALŠIE VZDELÁVANIE V OCHRANE PAMIATOK
Medzinárodná spolupráca pre odborné vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

Základné údaje o projekte
Poskytovateľ: Európska únia
Program: ERASMUS+
Obdobie realizácie: 12/2019 - 08/2022
Riešitelia:
Academia Istropolitana Nova – SK – Hlavný partner projektu
Verein Förderung der Baudenkmalpflege (Združenie pre podporu pamiatkovej starostlivosti) – AT – Partner projektu
Univerzita Pardubice / Fakulta restaurování – CZ – Partner projektu
Asociovaní partneri:
Národní památkový ústav – CZ
Propamátky – CZ (informačný portál)
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – SK
Bundesdenkmalamt, Informačné a trénigové centrum v Mauerbachu – AT

Ciele projektu
1) Prispieť k rozvoju a modernizácii odborných školení v ochrane hmotného kultúrneho dedičstva
s využitím medzinárodnej spolupráce SK-AT-CZ.
2) Vypracovať komparatívnu analýzu aktuálneho stavu odborného mimoškolského vzdelávania (ďalšie vzdelávanie
dospelých) v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva v jednotlivých partnerských krajinách (SK, CZ, AT).
3) Navrhnúť metodológiu a dlhodobý systém celoživotného/ďalšieho vzdelávania pre nasledujúce cieľové skupiny:
 pracovníci pamiatkových inštitúcií/úradov,
 zamestnanci miestnych a regionálnych samospráv,
 vlastníci kultúrnych pamiatok (resp. historických objektov),
 architekti a stavební inžinieri,
 umeleckí remeselníci,
 a iné subjekty aktívne zapojené do ochrany a rozvoja architektonického dedičstva.

Základný popis jednotlivých etáp projektu
IO1 - Komparatívna analýza o 1/ aktuálnych možnostiach ďalšieho odborného vzdelávania v oblasti
ochrany hmotného kultúrneho dedičstva (ponuka) a 2/ požiadavkách hlavných cieľových
skupín (dopyt) v rámci jednotlivých partnerských krajín – SK, AT, CZ
IO2 - Príprava metodiky a osnovy vzdelávacieho programu (ďalšie vzdelávanie dospelých)
na základe výsledkov komparatívnej analýzy (najmä vyhodnotenia požiadaviek
hlavných cieľových skupín)
IO3 – Posúdenie vyššie uvedených výstupov projektu nezávislými expertmi

1. Krok

Zber dát o ponuke

 Predmetom zberu sú informácie o vzdelávacích aktivitách (ďalšie vzdelávanie dospelých) hlavne
v oblasti ochrany stavebného/architektonického dedičstva

 Vzdelávanie v rámci akreditovaných/univerzitných študijných programov nie je predmetom skúmania
 Počiatočným rokom zberu dát pre analýzu je rok 2013, konečným rokom je rok 2019
 Dáta sú zbierané čiastočne formou rešerší na internetových stránkach, ale najmä priamym aktívnym
oslovovaním poskytovateľov vzdelávania (direct mailing...)

Zber dát o ponuke vzdelávania - sledované údaje
 Názov akcie
 Typ akcie – workshop, seminár, konferencia...
 Právna forma poskytovateľa
 Spolupracujúce inštitúcie
 Súčasť systematického vzdelávania alebo individuálna akcia
 Obsah akcie
 Dátum konania, dĺžka trvania
 Forma financovania
 Počet účastníkov

Zber dát o ponuke - jeho výzvy
 Výber sledovaných údajov tak, aby boli relevantné pre všetkých partnerov
 Vyhľadávanie zdrojov informácií – výročné správy, web stránky, aktívne oslovenie poskytovateľov
 Absencia niektorých vytýčených (želaných) dát – forma financovania, počet účastníkov...

 Diskusia partnerov projektu ohľadom vnímania pojmov: systematické vzdelávanie alebo „len“
opakujúca sa akcia; osveta vs. vzdelávanie
 1605 aktivít (CZ/563, SK/781, AT/261) – z toho 1026 relevantných (CZ/489, SK/276, AT/261)

2. Krok

Dotazníkový prieskum dopytu

 Obsahom anonymného dotazníka bolo:
-zistenie záujmu a potrieb respondenta týkajúce sa CŽV v budúcnosti
-zistenie profilu respondenta a jeho doterajších skúseností s CŽV
-špeciálna časť pre pracovníkov pamiatkových inštitúcií
-priestor pre vlastné vyjadrenie názorov respondentov
 Oslovené všetky cieľ. skupiny, šírenie najmä prostredníctvom priamej komunikácie (+ cez platformy/komory...)
 Skladba otázok totožná pre všetky 3 krajiny, 20 otázok (rozšírená verzia pre pamiatkarov)
 Vyhodnotenie prieskumu – graficky i slovne, na úrovni partnerov/krajín a aj v súhrne/komparatívne

 Zaujímavosť – dáta za ČR a SR veľmi podobné
 736 respondentov (CZ/276, SK/405, AT/55+vlastné priebežné prieskumy)

3. Krok

Komparatívna analýza

4. Krok

Návrh systému modulového
odborného vzdelávania
na báze spolupráce CZ + SK + AT

Ďakujem za pozornosť
Mgr. Lucia Gembešová

