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Cesta kvalifikace

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/3.2.05/03.0001

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy:

7.3 Další vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory:

7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Datum realizace projektu:

1. 5. 2012 – 30. 06. 2014

Délka projektu:

26 měsíců

PARTNEŘI PROJEKTU:
Seznam partnerských škol:
1. Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79, IČO 13643606
2. Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, IČO 00842893
3. Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8, IČO 19013833
4. Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14, IČO 00577448
5. Střední odborná škola Litovel, Komenského 677, IČO 00848875
6. Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8, IČO 00495433

CÍLE A OBSAH PROJEKTU:
Příjemce finanční podpory:
Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje se sídlem Olomouc, Rooseveltova
79, zapsané u Krajského úřadu Olomouckého kraje, IČO 75154803
Šest partnerských SOŠ z několika regionů OK se bude podílet na tvorbě minimálně 6 programů dalšího
odborného vzdělávání pro obory instalatér, kuchař a číšník, servírka. Jádrem programů budou
vzdělávací moduly. Tvorba modulů bude vycházet ze standardů dílčích kvalifikací a odborných
způsobilostí stanovených NSK k příslušným oborům. Ke všem modulům vzdělávacích programů budou
vytvořeny studijní opory.
Poté budou moduly pilotně ověřeny na uchazečích o získání nové kvalifikace tak, aby tito uchazeči
mohli u autorizované osoby složit zkoušku z dílčí kvalifikace příslušného oboru.
V průběhu projektu budou tvůrci, pedagogové, odborně připravováni pro tvorbu modulových
vzdělávacích programů a studijních opor dle NSK včetně nácviku pilotního ověřování.
V partnerských školách vzniknou ICT portály pro e-learning s databází vytvořených vzdělávacích
programů.
Programy umožní získat novou kvalifikaci uchazečům z trhu práce regionů Jesenicko, Litovelsko,
Přerovsko, Hranice a Olomouc. Naplní se tak záměry Strategie celoživotního učení v ČR z r. 2007 a DZ
rozvoje vzdělávací soustavy OK z r. 2008 dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR.

