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Tisková zpráva
E-learning pro lektory dalšího vzdělávání
Praha, 18. prosince 2014 – V současné době probíhá pilotní ověřování e-learningového vzdělávacího
programu pro lektory dalšího vzdělávání v rámci projektu Prvotřídní lektor reg. č.
CZ.1.07/3.2.12/04.0016. Tento projektu realizuje v Karlovarském kraji společnost Europrofis s.r.o.
Hlavním výstupem projektu je e-learningová vzdělávací platforma (EVP) zaměřená na získávání
lektorských kompetencí. Tato platforma bude uživatelům přístupná jak v on-line verzi jako
interaktivní e-learningový program, tak i v offline verzi ve formě e-booku.
E-learningová vzdělávací platforma „Rozvoj lektorských kompetencí“ je ověřována v rámci pilotního
testování 10 účastnicemi a účastníky z Karlovarského kraje v období od 28. listopadu 2014 do 9.
ledna 2015. Účastníci pilotního ověřování mají možnost za asistence tutorky pro pilotní testování
během šesti dnů prezenční výuky celý e-learning podrobně prostudovat. Účastníci pilotního
ověřování zároveň realizačnímu týmu projektu průběžně podávají zpětnou vazbu týkající se obsahové
i technické stránky celého e-learningu. Tyto náměty a připomínky jsou průběžně monitorovány a po
vyhodnocení postupně zapracovávány do EVP. Celý průběh pilotního testování bude diskutován na
závěrečném dni širšího realizačního týmu projektu, tzv. reflexním dni koncem ledna 2015, kde budou
shrnuty veškeré náměty a připomínky účastnic a účastníků pilotního ověřování a poté budou
zapracovány poslední, pravděpodobně spíše formální, úpravy celého EVP.
EVP je vhodný pro získání lektorských kompetencí jak pro začínající, tak pro stávající lektory dalšího
vzdělávání nebo ty, kteří o začátku lektorské dráhy teprve uvažují. E-learnigová vzdělávací platforma
se skládá z 5 modulů tvořených 32 submoduly, základem jsou tyto oblasti: Andragogická způsobilost,
Interpersonální komunikace, Image, Time a stres management a Motivace. Doporučená doba
jednoho submodulu je 75 minut, celková doba studia 40 hodin.
Případní zájemci a zájemkyně o další informace týkající e-learningové vzdělávací platformy nás
mohou kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle či e-mailu.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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Poznámka pro editory:
EuroProfis, s.r.o. je poradenská a vzdělávací společnost s desetiletou zkušeností v oblasti řízení a realizace projektů rozvoje
lidských zdrojů. Jako jedna z prvních firem v ČR předložila a řídila projekty v předvstupních programech a iniciativách EU.
Nyní je součástí sítě poradenských společností Draxl & Zehetner Consulting Network Wien.
Naše společnost se zaměřuje na: rozvoj a řízení lidských zdrojů, inovativní koncepce aktivní politiky zaměstnanosti
a management evropských projektů. V rámci těchto oblastí se věnuje vzdělávacím aktivitám a vývoji evropských projektů.
Silnou stránkou know-how společnosti jsou zkušenosti z působení v interkulturálním prostředí při realizaci aktivit s partnery
z řady evropských zemí. Firma EuroProfis nabízí služby a řešení šitá na míru potřebám jednotlivých zadavatelů. Díky
širokému zázemí kontaktů s partnery ze zemí EU má společnost EuroProfis možnost přímé výměny zkušeností v rámci
vývoje společných projektů. Vzdělávací a poradenské aktivity realizuje společnost EuroProfis kromě češtiny také
v angličtině, němčině, ruštině nebo italštině.

