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Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje se v Pardubickém kraji začal od 1. září 2006 realizovat 
projekt Národního vzdělávacího fondu Odborné vzdělávání v Evropě a využívání evropských 
vzdělávacích programů k podpoře dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Projekt, 
realizovaný v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu, 
je ze tří čtvrtin financován z Evropského sociálního fondu a z jedné čtvrtiny ze státního rozpočtu, 
resp. z rozpočtu Pardubického kraje. Cílem projektu je zlepšit znalosti 150 pracovníků všech 
odborných škol v Pardubickém kraji o způsobech odborného vzdělávání v Evropě a o využívání 
různých evropských vzdělávacích programů ve prospěch rozvoje odborného vzdělávání v kraji. 
Období realizace dvanáctiměsíčního projektu reaguje i na potřebu poskytnout nové informace o 
možnostech využívání evropských vzdělávacích programů, které budou moci české odborné 
školy využívat v období 2007 - 2013. 
Účastníci projektu absolvují od února do dubna 2007 zdarma třídílný vzdělávací cyklus. 
- V první části cyklu se seznámí se způsoby odborného vzdělávání v zemích EU, s dokumenty 
evropské vzdělávací politiky v oblasti odborného vzdělávání a také se dozví o nově zaváděném 
evropském programu na podporu celoživotního učení. 
- Druhá část cyklu je zaměřena na to, jak navrhovat a řídit konkrétní vzdělávací projekty 
financované z různých evropských programů. 
- Ve třetí části účastníci poznají několik již uskutečněných projektů tohoto druhu, a to jak z České 
republiky, tak i ze zahraničí. Školení pracovníci odborných škol obdrží řadu vzdělávacích 
materiálů včetně několika publikací a na závěr cyklu certifikát. 
Každá část vzdělávacího cyklu se uskuteční třikrát. Získané znalosti mohou účastníci využít hned 
po ukončení vzdělávacího cyklu, kdy budou moci odborné školy předkládat vlastní projekty 
a využívat tak v širší míře evropské finanční zdroje na podporu zlepšování odborného vzdělávání 
v kraji. 
Počátkem října obdržely odborné školy v Pardubickém kraji pozvánky s přihláškou včetně širší 
informace o obsahu nabízeného vzdělávání. 
Podrobnější informace poskytne vedoucí projektu Barbora Levá, tel. 224 500 523, leva@nvf.cz.  
 


