Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

3. Další vzdělávání

Oblast podpory

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu

Aperta - inovativní vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.07/3.2.01/01.0005

Název příjemce

Aperta, s.r.o.

Celková alokovaná částka

2 683 756,64 Kč

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

1. 8. 2010 - 31. 7. 2012
Hlavním cílem projetku je vzdělávat lektory vzdělávacích
společností, aby na trhu se vzděláváním uspěli a mohli nabízet
stále nové a inovativní produkty, které budou zároveň odrážet
poptávku klientů a nabídnou ještě "něco navíc".
Zaměstnanci a lektoři vzdělávacích společností Aperta, s.r.o. a
Jazykové školy Stamina absolvovali kurzy v následujících
tématech, aby se rozšířily jejich kompetence a kvalifikace:
•
Týmová spolupráce
•
Projektové řízení
•
Kritické myšlení a tvořivost
•
Emoční inteligence
•
Vyjednávání
•
Koučování
•
Obchodní a technická angličtina
•
Telefonická komunikace v AJ a NJ
•
Metodika pro začínající lektory AJ
Na základě těchto kurzů připravili metodiky k novým
vzdělávacím kurzům a zrealizovali pilotní kurzy:
•
Projektové řízení pro firmy a veřejnou správu
•
Inovativní myšlení aneb Děláme to lépe pro firmy a
veřejnou správu
•
Jak se vyrovnávat s emocemi v práci zdravotníka? pro
lékaře i střední zdravotnický personál
Motivace a emoční inteligence
•
Telefonická komunikace v angličtině pro mírně až

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

středně pokročilé
•
Telefonická komunikace v němčině pro mírně až
středně pokročilé
Tyto nově zpracované kurzy jsou nyní v nabídce těcho
vzdělávacích společností a mají u klientů velký úspěch.
Vzdělávacích aktivit v projektu se zúčastnilo více jak 280
podpořených osob.
Mgr. Věra Růžičková - koordinátorka projektu
Aperta, s.r.o.
Lužická 1157/30
460 01 Liberec 1
e-mail: v.ruzickova@aperta.cz
tel: 485 107 711
mobil: 739 066 633
www.aperta.cz
www.opvk.eu/aperta

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

