
    
 

Ingot 
International Grades – Open Technologies 

08-GBVP-PV01-0178 

 
Euroface Consulting má tu čest Vám oznámit schválení a zahájení dvouletého projektu 
Ingot – International Grades - Open Technologies, kterého je partnerem a který je 
spolufinancován Evropskou unií v programu celoživotního učení Leonardo da Vinci – 
Přenos informací. Na projektu se podílí partnerské organizace z Velké Británie, Španělska, 
Rumunska, České republiky a Bulharska. 
 
Hlavním cílem projektu je založit a zavést do praxe evropský standard kvalifikací ICT 
uživatelů, který navazuje na Evropský rámec kvalifikací od vstupní po 3. úroveň. Projekt 
zároveň odráží technologické změny a mezinárodní posun směrem k Open Systems a Open 
Sources.  
 
Výstupem projektu bude rozšíření jednotlivých kapitol podporující Evropský kvalifikační 
rámec, které budou nejprve akreditovány ve Velké Británii a následně v dalších partnerských 
zemích projektu. V průběhu projektu bude vyškoleno 100 hodnotitelů a vytvořeny školicí 
střediska v každé zemi. Podpůrné materiály budou dostupné v pěti jazykových verzích.  
 
Dílčí cíle projektu 

• Podporovat rozvoj osobnosti prostřednictvím formálního národního rámce kvalifikací 
navazující na evropský rámec. 

• Poskytnout pohled, který usnadňuje MSP, školám a vládním organizacím přechod od 
klasických technologií k open source technologiím a zároveň tak umožňuje vznik 
konkurenceschopnější a vědomostně založené ekonomiky. 

• Umožnit založení a provoz středisek pro novou službu podporující využívání open 
systems v Evropě se zaměřením na transparentnost kompetencí podporující 
hodnocení, které je snadno identifikovatelné a srovnatelné a zároveň provázané s 
kreditním systémem 

 
Přímou cílovou skupinou projektu jsou žáci a učitelé ve školách. 
 
Aktivity projektu 

• Projektový management 
• Školení hodnotitelů 
• Výzkum a analýza potřeb pro založení školicích středisek 
• Podpůrná dokumentace  
• Překlady 
• Tvorba manuálu pro práci v open systems 
• Tvorba e-learningových nástrojů 
• Zajištění kvality projektu a certifikace 
• Publikace a další diseminační aktivity 



    
 
Výstupy projektu 

• Řídící INGOT centrum 
• Vyškolení a akreditovaní hodnotitelé 
• Příručka pro hodnotitele 
• E-learningové nástroje 
• Příručka pro open systems 
• Akreditované kvalifikace 
• 3000 certifikovaných studentů 
• Hodnotící zprávy 
• Diseminační konference a workshopy 

 
Partneři projektu 

• The Learning Machine Ltd – UK 
• Association grenadine for the information, formation and development of new 

technologies – SP 
• Forumul cetatenesc pentru actiune sociala si educatie civica – RO 
• Euroface consulting s.r.o. - CZ 
• National Training Center Ltd. - BG 


