Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu

ERUDIK II - Další vzdělávání pracovníků škol

Číslo projektu

CZ.1.07/1.3.04/22.0039

Název příjemce

S E L L I s.r.o., Masarykova 745, 438 01 Žatec

Celková alokovaná částka

9 344 283,60 Kč

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

01.09.2009 - 30.06.2012
Projekt ERUDIK II reaguje na aktuální potřeby dalšího
vzdělávání ve školství v důsledku kurikulární reformy. Cílovou
skupinu tvoří pracovníci a vedoucí pracovníci základních a
mateřských škol s důrazem na malotřídky.
SELLI s.r.o. ve spolupráci s TIB o.s. provede v 6 oblastech
(Kladno, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Rakovník,
Slaný) Středočeského kraje 10 cyklů projektu. Cyklus tvoří
komplexně 4 vzdělávací kurzy:
- Informační a komunikační technologie,
- Motivace a týmová práce,
- Marketing a projektové řízení školy a
- Environmentální vzdělávací, výchova a osvěta.
Kurzy mají prezenční formu studia v kombinaci s e-learningem.
Výuka probíhá za využití interaktivní tabule.
Cílem projektu je rozvoj vzdělanosti v důsledku zvýšení
dostupnosti dalšího vzdělávání a standardizace cílové skupiny
se zaměřením na zvyšování profesních kompetencí zejména
v oblasti ICT a EVVO. V rámci projektu se uskuteční workshopy
k předávání dobré praxe. Účast v projektu umožníme
poskytováním mzdových příspěvků v době výuky, proplácením
nákladů za cestovné a zajištěním stravného v průběhu
prezenčních seminářů.

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

Partner Občanské sdružení TIB Praha má bohaté zkušenosti s
realizací vzdělávacích seminářů a disponuje zkušenými lektory
pro vzdělávání dospělých. Má akreditaci na další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Občanské sdružení TIB je
odborným garantem realizace ICT kompetence projektu.
www.erudik2.cz
Ing. Zuzana Kawanová - vedoucí projektu
erudik2@selli.cz, tel. 415710706,774353526

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

