V kraji se otevřelo sedm koordinačních
center pro moderní lektory
Zájem o další vzdělávání přesahuje nabídku.
Přihlašují se i zkušení vysokoškolští školitelé

Na informační semináře dorazily v každém ze sedmi okresů desítky zájemců, a to z řad středních i
vysokých škol, soukromých školicích center, jazykových institutů, ale rovněž soukromí lektoři nebo
firemní školitelé. Ti všichni se mohli rovněž přihlásit do některého z deseti připravovaných zcela
bezplatných kurzů „dalšího vzdělávání“, které po prázdninách odstartují. Právě koordinační centrum je
pro ně kontaktním místem, kde mohu získat bližší informace, dozvědět se více o formě výuky
tutorovaným e-learningem a následně být mezi těmi, komu odborníci pomohou se zaváděním
inovativních trendů do lektorské praxe. „Koordinační centra zajistí celoplošné pokrytí Ústeckého kraje
aktivitami projektu,“ podotkl vedoucí projektu Ing. František Mašek ze společnosti JOB MARKET s.r.o.,
která je realizátorem projektu.
Začalo se rovněž s přípravou Katalogu dalšího vzdělávání, který kromě tištěné podoby bude fungovat i
jako vyhledávač na doméně www.katalog-vzdelavani.cz. I jeho přípravu a sběr co nejširších regionálních
informací mají na starosti koordinátoři center. Výhodou je, že kromě většiny ostatních podobných aktivit
se MODERNÍ LEKTOR zaměřuje mnohem intenzivněji i na soukromou lektorskou sféru. „Bezplatně
mohou absolvovat kurzy i osoby samostatně výdělečně činné nebo interní lektoři firem,“ potvrdil vedoucí
projektu Ing. František Mašek. Webové stránky projektu jsou umístěny na www.moderni-lektor.cz.
Více informací poskytne vedoucí projektu na tel. č. 724 080 059 nebo jednotliví okresní koordinátoři.

Kde najdete ve svém okrese KOORDINAČNÍ CENTRUM MODERNÍ LEKTOR:
1. Koordinační centrum okresu Ústí nad Labem
Obchodní akademie, příspěvková organizace
Národního odboje 17, 400 03 Ústí nad Labem
Internet: www.oaul.cz, Tel: 475 531 250
vedoucí: Mgr. Iva Berčíková, tel.: 602 840 526,
E-mail: iva.bercikova@mensa.cz
2. Koordinační centrum okresu Děčín
Střední průmyslová škola strojní a dopravní, p. o.
Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín 6
Internet: www.prumka.cz, tel.: 412 535 002,
vedoucí: Bc. Jan Pomichálek, tel.: 412 535 001,
E-mail: jpomichalek@prumka.cz
3. Koordinační centrum okresu Litoměřice
Střední pedagogická škola J.H. Pestalozziho, p.o.
Komenského 754/3, 412 01 Litoměřice
Internet: www.spgslitomerice.cz, tel.: 416 574 880
vedoucí: Mgr. Pavel Vágai, tel.: 416 574 893,
E-mail: vagai@spgslitomerice.cz
4. Koordinační centrum okresu Teplice
Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace
Smetanovo náměstí 786, 415 01 Teplice

Internet: www.hotelovkatp.cz, tel.: 417 537 111,
vedoucí koordinačního centra: Mgr. Lenka Sokolová
tel.: 732 756 063, E-mail: sokolova@hotelovkatp.cz
5. Koordinační centrum okresu Most
Střední škola diplomacie a veřejné správy, s.r.o.
Aloise Jiráska 1887, 434 01 Most
Internet: www.ssdvs.cz, tel.: 411 130 916,
vedoucí koordinačního centra: Lucie Bartoš
tel.: 776 368 555, E-mail: luciebartos@volny.cz
6. Koordinační centrum okresu Chomutov
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v
Chomutově, příspěvková organizace
Školní 1060/50, 430 01 Chomutov
Internet: www.spscv.cz, Tel: 474 628 992,
vedoucí koordinačního centra: Mgr. Dana Žižková
tel.: 605 734 561, E-mail: zizkova@spscv.cz
7. Koordinační centrum okresu Louny
Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o.
Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec
Internet: www.soazatec.cz, Tel: 415 726 003,
vedoucí koordinačního centra: Pavel Bartoš
tel.: 725 030 307, E-mail: pbartos@soazatec.cz
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ÚSTECKÝ KRAJ – V každém okrese Ústeckého kraje už dnes funguje Koordinační
centrum projektu MODERNÍ LEKTOR (Moderní lektor - vzdělávání dospělých moderně a
efektivně). K dispozici je všem, kdo vzdělávají nebo chtějí vzdělávat dospělé. Symbolické
zahájení činnosti se uskutečnilo formou informačních seminářů dobré praxe.

