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Projekt „Další vzdělávání pro Vás“ je zaměřen na inovace
vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých. Vzdělávací
programy jsou vytvořeny a inovovány ve vazbě na hodnotící
a kvalifikační standardy vytvořené v rámci Národní soustavy kvalifikací
a nebo v návaznosti na školní vzdělávací programy. Vytvořené
programy byly posouzeny sociálními partnery zapojených škol
a nezávislými hodnotiteli.
Cílovou skupinou projektu jsou prvotně a předřazeně především
účastníci dalšího vzdělávání, pro které je vytvořena nabídka celkem
18 inovovaných vzdělávacích programů v různých oborech. Jednotlivé
vzdělávací moduly vychází z rekvalifikačních požadavků a taktéž potřeb
celoživotního vzdělávání.
Absolvováním dalšího vzdělávání získají účastníci vyšší konkurenceschopnost a tím možnost uplatnění na trhu práce nebo si zvýší
odbornou přípravu pro toto uplatnění.

Nabídka vzdělávacích programů pro Vaše zaměstnance je po
dohodě s Vámi uskutečněna v rámci jejich odzkoušení zdarma.
ARCHICAD využití v projektování

AUTOCAD a využití dalších PC aplikací pro truhláře
Práce s digitální fotografií

Laboratorní technika

Marketingové dovednosti
3D metrologie

Tvorba 3D prototypů

Kancelářský program pro pracovníky státní správy

Využití moderních metod pro výuku odborné terminologie v cizích jazycích pro obor gastronomie
Zavedení a využití elektronického objednávkového systému v restauračním provozu

Střední odborná škola
Otrokovice

Výběrové řízení pro pracovníky samospráv a organizace
Sociální komunikace v obchodní činnosti
Programování řídícího systému SINUMERIK 810D - fréza

Střední odborná škola
Luhačovice

Škola TPM

Programování řídícího systému SINUMERIK 810D - soustruh

Environmentální manažerský systém II
Zvládání psychicky náročných profesí
Francouzština pro firmy II

Rozvoj kompetencí pracovníků zdravotně sociálních zařízení v oblasti péče o klienty s poruchami hybnosti

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín

http://vzdelavaniprovas.spspzlin.cz

Obchodní akademie,
Vyšší odborná škola
a Jazyková škola
s právem státní
jazykové zkoušky
Uherské Hradiště
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