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Více o projektu najdete na těchto
místech: 

Facebooková stránka a Webové stránky

learning.skillpics.eu

Výsledky
Výsledkem projektu Skill-
Pics byly tři hlavní výstupy;
jedním z nich byla e-
learningová platforma
MOOC věnovaná projektu.
Registrace a kurzy na
platformě jsou zcela zdarma.
V MOOC najdete také dalšívýstupy:

kompendium interaktivní infografiky pro

každého, kdo má zájem zlepšit své

průřezové dovednosti, a program dalšího

vzdělávání pro pedagogy, který jim

poskytne pedagogické a digitální

dovednosti pro práci v online prostředí.

Na neustále se vyvíjejícím trhu práce je
důležité pracovat na neustálém
zlepšování našich dovedností, abychom
se stali hodnotnějším a přizpůsobivějším
zaměstnancem nebo zaměstnavatelem. 
Z tohoto důvodu se projektový tým Skill-
Pics od září 2020 zaměřuje na vytváření
učebních materiálů a příležitostí pro
rozvoj klíčových průřezových dovedností,
jako je mimo jiné vedení, podnikání,
digitální gramotnost a kritické a kreativní
myšlení.
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Poslední zprávy

Mějte se krásně!
měsíců,  tým Sk i l l -P ics  se napos ledy osobně
setka l  11.  a  12.  ř í jna 2022.  A le  i  když
ž ivotn í  cyk lus pro jektu  končí ,  neznamená
to,  že je  to  konec.  Sk i l l -p ics  MOOC zůstane
k d ispoz ic i  i  v  nadcházej íc ích le tech,  s te jně
jako webové s t ránky pro jektu ,  kde na jdete
podrobnost i  o  tom,  jak  kontaktovat
organizace,  k teré  na pro jektu  pracovaly  v
př ípadě jakýchkol i  dotazů.

Během několika posledních měsíců tým
projektu Skil l  Pics prezentoval výsledky a
aktivity projektu mladým dospělým,
odborníkům ve vzdělávání, široké veřejnosti a
všem dalším zájemcům. Partneři projektu
provedli pi lotní ověření, kde mohli otestovat
vyvinuté materiály a získat zpětnou vazbu k
nim, s cílem poskytnout výukové zdroje v
nejlepší možné kvalitě. Ve všech
partnerských zemích jsme také pořádali
workshopy Skil l-Pics, jej ichž cílem bylo zvýšit
povědomí o projektu a tématech, která řeší.
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