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PRIHLÁŠKA HODNOTITEĽA 
NA ODBORNÉ HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Operačný program Vzdelávanie

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko, titul:	
Adresa :
Telefón, fax, e-mail:

VZDELANIE

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Názov školy, sídlo

Od - do

Stupeň vzdelania/diplom



RELEVANTNÉ ODBORNÉ SKÚSENOSTI 
q	Aktuálne zamestnanie: 

Od roku:

Názov a adresa organizácie



Pozícia

Popis aktivít



PUBLIKAĆNÁ ČINNOSŤ 

Prehľad publikačnej činnosti z odboru alebo z projektovej spolupráce:

1.

2.



3.

4.




SKÚSENOSTI S HODNOTENÍM PROJEKTOV

Máte skúsenosti s hodnotením vzdelávacích projektov v rámci programov EÚ, štrukturálnych fondov EÚ alebo iných grantových schém:

áno 

nie


Napíšte, aké vzdelávacie projekty ste hodnotili v uplynulých troch rokoch:
Názov programu 
Téma projektu
Rok
















Iné relevantné informácie súvisiace s hodnotením medzinárodných vzdelávacích projektov:

....................................................................................................................................................................................

SKÚSENOSTI S IMPLEMENTÁCIOU MEDZINÁRODNÝCH  A NÁRODNÝCH PROJEKTOV

Na implementácii akých medzinárodných projektov ste sa podieľali za posledné tri roky:
Názov programu
Téma projektu
Rok










Na implementácii akých národných projektov ste sa podieľali za posledné tri roky:
Názov programu
Názov projektu
Rok











ZNALOSŤ PROBLEMATIKY  VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY

V tejto časti je potrebné uvádzať iba tie oblasti problematiky vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré korešpondujú s údajmi uvádzanými v životopise (najmä v časti Prax a Vzdelávanie a príprava) a na základe ktorých je možné posúdiť Vašu odbornosť.

Vyberte jednu alebo viac tém z oblasti vzdelávania, z ktorých máte poznatky a skúsenosti na národnej a medzinárodnej úrovni:

Vzdelávanie v základných školách

Stredoškolské vzdelávanie: všeobecné - odborné

Vysokoškolské vzdelávanie 

Ďalšie vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie učiteľov, trénerov, lektorov, školiteľov

Anticipácia vzdelávacích potrieb

Kvalita vo vzdelávaní

Vzdelávacie štandardy

Kreditový systém vo vzdelávaní

Uznávanie, certifikácia formálneho a neformálneho vzdelávania

Jazykové vzdelávanie

E-learning (informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní)/ dištančné vzdelávanie

Mobilita vo vzdelávaní

Inovácie vo vzdelávaní

Transfer vzdelávacích modelov

Interkultúrny dialóg vo  vzdelávaní

Regionálny rozvoj a vzdelávanie

Sociálny dialóg v odbornom vzdelávaní 

Rovnosť príležitostí pre mužov a ženy

Vzdelávanie a zamestnanosť

Kvalifikácie (kľúčové, nové a pod.)

Profesijné a kariérové  poradenstvo

Vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, vrátane marginalizovaných rómskych komunít 

Analýzy, prieskumy, štatistiky odborného vzdelávania

Iné (uveďte aké):

Uveďte k vybranej téme spôsob, akým ste nadobudli poznatky a skúsenosti:






























ZNALOSŤ PRIORITNÝCH OSÍ

Ktoré prioritné osi a opatrenia Operačného programu Vzdelávanie OP Vzdelávanie je zverejnený na www.minedu.sk  alebo na www.asfeu.sk  sú úzko späté s vašou profesiou, zamestnaním:

Prioritné osi:

Opatrenia

Rámcové aktivity:



REFERENCIE

Uveďte aspoň jeden kontakt:




Svojím podpisom dávam zároveň súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely procesu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Ďalej súhlasím zo zverejnením môjho mena a priezviska na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zverejnenie sa týka výlučne uvedených údajov, ktoré budú súčasťou uverejneného zoznamu odborných hodnotiteľov pre OP Vzdelávanie.








Dátum:						 			




Podpis: 




K PRIHLÁŠKE JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ ŽIVOTOPIS (formát Europass) a ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZÚHONNOSTI vo formáte zverejnenom spolu s prihláškou.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK NA HODNOTITEĽOV JE PRIEBEŽNÁ A PLATNÁ POČAS CELÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 – 2013.

Vyplnenú prihlášku,  životopis a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti je potrebné poslať na adresu:


MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY,VÝSKUMU A ŠPORTU SR
SEKCIA EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ
ODBOR PRE OP VZDELÁVANIE
STROMOVÁ 1
813 30 BRATISLAVA



