Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělání

Oblast podpory

7.1.3 Další vzdělání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu
Číslo projektu

Studium v oblasti pedagogických věd podle § 2 Vyhlášky č.
317/2005 Sb.
CZ.1.07/1.3.00/19.0011

Název příjemce

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

Celková alokovaná částka

8.871.936,00 Kč

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

1. 3. 2011 - 28. 2. 2014
Projekt vycházejí z § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a zohledňuje
účast cílové skupiny pedagogických pracovníků
s nedostatečnou kvalifikací, kteří jsou povinni si tuto kvalifikaci
k výkonu svého zaměstnání doplnit dle novely zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů. Projekt předpokládá: 1. Proškolení
pedagogických pracovníků v oblasti pedagogických věd
(Doplňující pedagogické studium pro pedagogy ZŠ a SŠ) a
speciálně pedagogických věd, tak aby pedagogové splnili
požadované kvalifikační předpoklady, a to v krajích:
Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a
Libereckém. 2. Vytvoření Standardů pro udělování akreditací
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 3.
Vytvoření a ověření distančních modulů pro vzdělávání, včetně
nástrojů pro sebehodnocení, pro komunikaci s tutorem a
hodnocení přínosu pro praxi. 4. Vyhodnocení dopadů
vzdělávání v pedagogické praxi na vzorku účastníků vzdělávání.
Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci
základních a středních škol z Jihočeského, Plzeňského,
Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje a vychovatelé a
učitelé ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné
výchovy a pro preventivě výchovnou péči, s vysokoškolským či
středoškolským pedagogickým vzděláním či DPS z výše
uvedených krajů. Vzdělávací programy Doplňující pedagogické
studium a Studium speciální pedagogiky budou realizována

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

zdarma v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Libereckém a
Ústeckém kraji.
Mgr. Romana Pánová - manažer projektu, Tel.: 724 757 612,
dps@vsers.cz
PaedDr. František Batysta -Koordinátor pro Jihočeský, Plzeňský
a Karlovarský kraj, Tel.: 383 839 559, 606 065 660,E-mail:
dps.jihozapad@vsers.cz
Bc. Tomáš Herda - Koordinátor pro Liberecký a Ústecký
kraj,Tel.: 383 839 551, 606 065 640, E-mail:
dps.sever@vsers.cz
www.granty.vsers.cz/dps

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

