
Provedene aktivnosti projekta Erasmus+

P R O S I N A C  2 0 1 8  |  N E W S L E T T E R  B R . 1

 Mobilnošću i ambicijom do novih dodanih vrijednosti za 
polaznike jednogodišnji je projekt Učilišta Ambitio kroz koji će 
se unaprijediti nastavni proces na temelju inovativnih metoda 
poučavanja, doprinijeti daljnjem razvoju i primjeni e-učenja te 
ojačati vještine i kompetencije ravnatelja za učinkovito vođenje 
Učilišta usmjereno na sustavno pružanje podrške zaposlenicima 
u radu u svim područjima poslovanja.
 
Razdoblje provedbe projekta je 12 mjeseci, odnosno od 1. lipnja 
2018. do 31. svibnja 2019., a  projekt je sufinanciran kroz 
Erasmus+ program Europske unije.
 
Kroz taj projekt razvit će se kapaciteti za djelovanje na 
međunarodnoj razini, unaprijediti vlastita strategija 
internacionalizacije i postići veća kvaliteta obrazovanja i 
upravljanja ustanovom.

Projekt koji donosi pozitivne promjene

Uspješno provedene mobilnosti djelatnika Učilišta Ambitio u projektu 
Mobilnošću i ambicijom do novih dodanih vrijednosti za polaznike

Nositelj projekta:
 Učilište Ambitio ustanova 

za obrazovanje odraslih
 
 
 

Partner projekta: 
ITC International TEFL 
Certificate s.r.o. – Češka



Sadržaj ove publikacije odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom 
prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Stjecanje znanja u 
međunarodnom okruženju

Tijekom kolovoza, rujna i listopada 
2018. godine provedene su tri 

mobilnosti djelatnika Učilišta Ambitio u 
svrhu stjecanja novih znanja, vještina 
i kompetencija u području inovativnih 

metoda poučavanja, korištenja 
platformi za e-učenje i upravljanja 

ljudskim potencijalima. 
 

Strukturirani tečajevi u trajanju od pet 
dana provedeni su u Helsinkiju i 

Pragu u organizaciji partnera projekta 
ITC International iz Češke republike.

 Inovativne metode u poučavanju doprinijet će kvaliteti 
nastave što će se u konačnici pozitivno odraziti na polaznike.

Sudjelovanje na tim strukturiranim 
tečajevima omogućilo je djelatnicima 
Učilišta unaprjeđenje vlastitih 
komunikacijskih i prezentacijskih 
vještina, jačanje jezičnih vještina i 
proširenje profesionalnog vokabulara 
na engleskom jeziku te razmjenu 
primjera dobre prakse u 
internacionalnom okruženju. 
 
Vratili su se s putovanja puni znanja 
i motivirani za stvaranje novih 
dodanih vrijednosti u svojem 
području rada u Učilištu.
 
Osim osobnog i profesionalnog 
razvoja, "druženje s osobama 
različitih nacionalnosti i kultura bilo je 
neprocjenjivo iskustvo vrlo važno za 
razvoj interkulturalne i socijalne 
svijesti...", objašnjava stručna 
voditeljica obrazovanja Marija Zubak.
 
Osim stručnog dijela tečajeva, 
djelatnici su imali priliku upoznati 
se s prošlošću, kulturom i stilom 
života Helsinkija i Praga.

Na mobilnostima sudjelovali su:
 

Alen Stranjik, ravnatelj Učilišta
Marija Zubak, stručna voditeljica 

obrazovanja
Željka Ciler, voditelj

administrativnih poslova, 
koordinatorica projekta Erasmus+.

Više o projektu pročitajte na: http://uciliste-ambitio.hr/mobilnoscu-i-ambicijom-do-
novih-dodanih-vrijednosti-za-polaznike/
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