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
Číslo projektu

Poradenstvím a metodickou pomocí k podpoře lektorů a
pracovníků vzdělávacích institucí v Libereckém kraji
CZ.1.07/3.2.01/02.0014

Název příjemce

ECS Activity, s.r.o.

Celková alokovaná částka

2 123 235,36 Kč

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

1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen primárně jako metodická pomoc pro
lektory, jejichž prostřednictvím pak budou mít účastníci
(zvláště teamleadeři a členové projektových týmů) dalšího
vzdělávání z Libereckého kraje k dispozici kvalitnější a
vzdělávací programy.
Cestou k naplnění cílů je vytvoření a ověření (workshop) 114
učebních opor včetně fyzické a elektronické podoby učebních
materiálů a metodik k jejich využití.
Aktivity projektu budou realizovat metodici společnosti ECS
Activity, s.r.o., jen naprogramování simulací na PC u výukových
didaktických her nakoupíme jako službu.
Cíl projektu:
1. Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení
konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace
dalšího vzdělávání
Hlavním cílem projektu je vytvořit nové učební podpory (hry,
cvičení, testy apod.), které pomohou zkvalitnit obsah
vzdělávacích aktivit a nové metody a učební podpory
2.Rozvoj vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, především
z hlediska jejich tematické rozmanitosti na území Libereckého
kraje
Aktivní zapojení lektorů působících v oblasti dalšího vzdělávání
do procesu zkvalitnění metodik v připravovaném tematickém
workshopu.

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

Základní materiály ke studiu (výukové didaktické hry, texty,
cvičení, modelové situace, hry, PC podpory, odkazy na
související zdroje internetu, organizační informace atd.) budou
k dispozici účastníkům na e-learningovém portálu workshopu
po celou dobu projektu - umožní jim domácí přípravu,
možnost variací použití učebních podpor atd.
www.ecs-activity.cz
http://elearning.ecs-edconsia.cz/
Mgr. Lenka Nováková
lenka.novakova@skupinaecs.cz
+420 734 445 845

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

