Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

Další vzdělávání

Oblast podpory

Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu

Průvodce světem Multimédií

Číslo projektu

CZ.1.07/3.2.06/01.0013

Název příjemce

Okresní hospodářská komora Louny

Celková alokovaná částka

9 127 287,00 Kč

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

1.3.2010 - 29.2.2012
• Cíle projektu
Cílem projektu je zvýšení uživatelských kompetencí v práci s IT
technologiemi, včetně seznámení pracovníků vzdělávacích
institucí a lektorů s možností jejich využití v procesu dalšího
vzdělávání dospělých; ve svých profesích.
Osvojování si daných dovedností probíhá formou tří
vzdělávacích cyklů z nichž každý bude tvořen čtyřmi
vzdělávacími moduly:
•
ICT prezentace
•
Novinky ICT a možnosti jejich využití
•
Etika používání ICT
•
Multimédia v praxi
Každý vzdělávací cyklus postupně seznámí účastníky kurzu s
novinkami na poli informačních technologií. Účastníky
podrobně obeznámí s fungováním jednotlivých zařízení tak,
aby cílové skupiny získaly obecné povědomí o možnostech
jejich využití a srovnali krok s možnými účastníky dalšího
vzdělávání a staly se tak odborně kompetentními v rámci svých
profesí.
Posledně jmenovaný modul je inovativní v tom, že v rámci jeho
realizace si účastníci osvojí praktické dovednosti, jak získané
informace z předcházejících modulů co nejlépe využít ve
výuce.
Účastník vzdělávání bude mít možnost výběru z nabízených
modulů a sestavení si vzdělávacího plánu dle svých časových

možností a potřeb s tím, že na závěr každého modulu bude
absolvovat kontrolní test.
Moduly budou k dispozici také v e-learningové podobě, takže
bude na účastníkovi, zda zvolí prezenční podobu vzdělání, či
elektronickou s tím, že kontrolní test bude povinný v obou
případech. V rámci úspěšného splnění každého modulu získá
účastník dílčí certifikát, po úspěšném absolvování všech
modulů mu bude realizátorem projektu vystaveno Souhrnné
osvědčení o absolvování daného vzdělávání.
• Klíčové aktivity
Hlavní klíčová aktivita se zaměří na vzdělávání lektorů a
pracovníků vzdělávacích institucí. Proběhne ve třech
čtyřměsíčních cyklech na dvou pracovištích – v Lounech a v
Litoměřicích.
Všechny moduly budou připraveny také jako e-learningové
kurzy, přesto by účast na samotném vzdělávání měla být
hlavní formou výuky. E-learningové kurzy budou sloužit
především k doplnění znalostí a následně k udržitelnosti
projektu. Účastníci těchto modulů budou mít možnost dané
vzdělávání ohodnotit v dotazníkovém šetření a navrhnout jeho
vylepšení.
Po absolvování každého cyklu vzdělávacího programu bude
pro účastníky uspořádán závěrečný prezentační workshop, kde
jednotliví účastníci vystoupí se svými prezentacemi.
• Cílová skupina
Cílovou skupinou tohoto projektu budou lektoři a pracovníci
vzdělávacích institucí. Jedná se o osoby, jež se specializují na
další vzdělávání dospělých. Díky nově nabitým zkušenostem v
oblasti multimédií a IT technologií dojde ke zvýšení jejich
konkurenceschopnosti na trhu práce a rozšíření spektra jimi
nabízených služeb účastníkům dalšího vzdělávání.
Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

www.svet-multimedii.eu, Libora Nováková,
novakova@ohkln.cz

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

