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Předkladatel projektu:
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Číslo projektu:

CZ.1.07/3.2.06/02.0020

Doba realizace projektu:

01. 03. 2011 – 31. 08. 2012 (18 měsíců)

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je prohloubit a zkvalitnit nabídku dalšího vzdělávání a tak přispět ke zvýšení a
zlepšení konkurenceschopnosti pracovní síly v Ústeckém kraji.
Klíčové aktivity projektu:
Klíčová aktivita číslo 1:
Vytvoření fungující kooperující sítě relevantních institucí v ÚK pro podporu provázanosti dalšího
vzdělávání s počátečním vzděláváním
Klíčová aktivita číslo 2:
Analýza existujících dílčích kvalifikací běžně užívaných v Ústeckém kraji
Klíčová aktivita číslo 3:
Prognóza potřeby tvorby nových vzdělávacích programů, respektujících NSK a NSP v Ústeckém kraji
Klíčová aktivita číslo 4:
Vytvoření speciálního modulového poradenského programu „Jak pracovat s dílčími kvalifikacemi"
Klíčová aktivita číslo 5:
Pilotní ověření vytvořeného poradenského programu „Jak pracovat s dílčími kvalifikacemi" na cílové
skupině
Klíčová aktivita číslo 6:
Vytvoření a autorizace vzdělávacích programů – žádosti o dílčí kvalifikace a jejich autorizace ve vazbě
na již existující NSK a NSP
Klíčová aktivita číslo 7:
Školení lektorů dalšího vzdělávání ve finální verzi modulového poradenského programu „Jak pracovat
s dílčími kvalifikacemi"
Cílová skupina:
Cílovou skupinu projektu tvoří lektoři dalšího vzdělávání. Celková kvantifikace cílové skupiny lektorů
dalšího vzdělávání byla nastavena na 25 osob. Lektoři dalšího vzdělávání v kvantifikaci 5 osob budou
zařazeni do pilotního ověření modulového poradenského programu "Jak pracovat s dílčími
kvalifikacemi", který bude po ukončení vyhodnocen – evaluován a po zapracování připomínek a
provedení následné korekce bude zpracována finální verze modulového poradenského programu, ve
které bude proškoleno 20 lektorů dalšího vzdělávání.
Projekt bude realizován na regionální úrovni, v regionu Ústeckého kraje (Most, Louny, Litoměřice a
Děčín).
Projekt je předkládán jako komplexní nástroj podpory vedoucí k rozvoji kompetencí lektorů dalšího
vzdělávání, kteří získají řadu kompetencí, které přispějí k jejich rozvoji, a které využijí při práci
s dospělými v oblasti dalšího vzdělávání se zaměřením na využití dílčích kvalifikací.
„Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky“
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IČ: 183 83 874
Partner č. 3:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace
se sídlem: Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany
IČ: 183 80 824

„Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky“

