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Co předcházelo...
Program celoživotního učení
Program Leonardo da Vinci se v rámci Programu celoživotního učení v letech
2007–2013 zaměřoval na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících
se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské
úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání
a přípravu. Formou mezinárodní spolupráce odborných škol, vzdělávacích
institucí a podniků podporoval odborný i osobnostní rozvoj žáků, absolventů,
zaměstnanců a osob na trhu práce.
Aktivity programu Leonardo da Vinci zahrnovaly:
Projekty mobility
Projekty partnerství
Multilaterální projekty/Přenos inovací
V Projektech mobility byly realizovány pracovní stáže a odborné praxe českých
účastníků, které probíhaly v partnerských organizacích v zahraničí a kterých se
účastnily osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT), osoby na trhu práce
(PLM) a experti z oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VETPRO).
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Projekty partnerství vytvářely rámec pro mezinárodní spolupráci v malém měřítku,
při které organizace činné v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovaly na
tématech v oblasti svého zájmu a zaměření. Spolupráce se týkala nejen odborných
škol nebo vzdělávacích institucí, ale také malých a středních podniků, sociálních
partnerů a dalších aktérů aktivně působících v odborném vzdělávání a přípravě.
Multilaterální projekty/Přenos inovací byly zaměřeny na inovaci systémů
odborného vzdělávání a přípravy na národní, regionální, místní nebo oborové
úrovni. V rámci těchto projektů byly upravovány konkrétní inovativní produkty
pro potřeby a požadavky nové cílové skupiny a pro konkrétní vzdělávací programy,
výstupy byly přizpůsobovány a testovány v novém sociokulturním a jazykovém
prostředí a nakonec zavedeny do nabídky vzdělávacích služeb.
V roce 2016 byly ukončeny všechny projekty z poslední výzvy Programu celoživotního
učení/Leonardo da Vinci, které byly schválené v roce 2013.
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... a co je nového?
Program ERASMUS+
Vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který je nástupcem
Programu celoživotního učení, podporuje jak zahraniční mobility jednotlivců,
tak projekty mezinárodní spolupráce ve všech sférách vzdělávání.
Jeho cílem je:
usnadnit přístup znevýhodněným a ohroženým skupinám a osobám se zdravotním postižením, které mají zvláštní potřeby v oblasti vzdělávání,
rozvíjet evropský rozměr ve sportu, zejména ve sportu na základní úrovni,
v souladu s pracovním plánem Unie pro sport,
podporovat udržitelný rozvoj partnerských zemí v oblasti vysokoškolského
vzdělávání,
zaměřit se na dostupnost financování a transparentnost administrativních a finančních postupů, mj. prostřednictvím využívání informačních a komunikačních
technologií a digitalizace,
zefektivnit a zjednodušit organizaci programu a jeho řízení.
Pro odborné vzdělávání a přípravu nabízí program Erasmus+ zejména podporu
v rámci dvou decentralizovaných1 klíčových akcí, Klíčové akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců a Klíčové akce 2 – Strategická partnerství. Jejich cílem je posílení
mezinárodního rozměru vzdělávání, usnadnění mobility žáků a pracovníků po Evropě
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a umožnění přístupu k metodám, postupům a technologiím používaným v jiných
zemích, které přispívají k rozvoji kvalitního odborného vzdělávání a přípravy.
Klíčová akce 1 Vzdělávací mobilita jednotlivců zahrnuje zahraniční praktické stáže
v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním. Může se jednat buď o pracovní činnosti v konkrétním podniku, nebo o kombinaci teoretické výuky a odborné praxe. Kromě žáků středních odborných škol,
učilišť a vyšších odborných škol je tato akce určena i pro čerstvé absolventy těchto
typů škol, osoby zaměstnané v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání
a přípravy a dále pro osoby zodpovědné za odborné vzdělávání a přípravu.
Klíčová akce 2 Strategická partnerství umožňuje organizacím činným v odborném
vzdělávání a přípravě spolupracovat na projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností
mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu. Projekty mohou být zaměřeny na sdílení příkladů dobré praxe, spolupráci na
nových přístupech v odborném vzdělávání, tvorbu společných vzdělávacích programů,
spolupráci se sektorem zaměstnavatelů a podniky.
1 / Decentralizované akce, tzn., že se žádosti o grant předkládají on-line národní agentuře v České republice,
kterou je Dům zahraniční spolupráce.
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Ocenění
Pečeť kvality 2013

Hodnocení
kvality projektů

Možnost získat ocenění pro nejkvalitnější projekt Leonardo da Vinci mají schválení řešitelé projektů od roku 2001, kdy na národní úrovni začalo oceňování nejlepších projektů mobility. V roce 2011 pak bylo ocenění rozšířeno na všechny
typy projektů schválených v dané výzvě. Vybrané nejkvalitnější projekty získávají každoročně certifikát Pečeť kvality.

Projekty mobility a Projekty partnerství
Každý projekt byl posuzován dvěma nezávislými experty, kteří pracují jako odborníci v různých hospodářských odvětvích a oblastech odborného vzdělávání
a přípravy. Experti posoudili kvalitu předložených projektů na základě charakteristiky zaslané řešiteli a na základě informací získaných z další doplňující dokumentace, která popisuje průběh, výsledky a dopad projektu v dané cílové skupině, v organizaci žadatele a v příslušné oblasti odborného vzdělávání. Pro hodnocení přihlášek do Pečetě kvality byl používán hodnoticí formulář, ve kterém
jsou definována kritéria pro hodnocení a bodové rozhraní. Hodnotitelé mohli
udělit přihlášenému projektu maximální počet 100 bodů, konečné bodové hodnocení je výsledkem aritmetického průměru obou hodnocení a je doplněno slovním komentářem experta.

Dne 24. června 2016 byl vyhlášen další ročník ocenění pro nejlepší ukončené
projekty v rámci Programu celoživotního učení/podprogramu Leonardo da Vinci
pro Projekty mobility a Projekty partnerství. Ocenění mohly získat instituce,
jejichž žádosti o grant byly schváleny ve Výzvě 2013 a které ukončily Projekt
mobility nebo Projekt partnerství nejpozději v roce 2015.
Na základě výzvy se přihlásilo 16 Projektů mobility a 6 Projektů partnerství.
Dále je Pečeť kvality udělována Multilaterálním projektům/Přenos inovací, které byly ukončeny nejpozději v roce 2016. Do hodnocení bylo zařazeno celkem
7 projektů.
Cílem ocenění je:
zhodnotit výsledky projektu
a jejich využití,
posoudit možnosti šíření
a propagace výsledků projektu,
podpořit udržitelnost a dopad
projektu po jeho skončení,
zviditelnit zapojení účastníků
ze znevýhodněných skupin.
Nejlepší realizované projekty slouží jako
příklad dobré praxe a inspirace pro širší
veřejnost i pro organizace, které se dosud
do projektové spolupráce nezapojily.
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Obsah hodnocení bylo zaměřeno na tyto základní oblasti:
výsledky a jejich využití,
šíření a propagace výsledků,
udržitelnost a dopad projektu,
naplnění principů inkluzivního vzdělávání.
Multilaterální projekty/Přenos inovací
Vyhodnocení Multilaterálních projektů/Přenos inovací probíhalo na základě
hodnocení závěrečných zpráv zpracovaných externími a interními hodnotiteli. Každý projekt byl posuzován jedním interním pracovníkem Domu zahraniční spolupráce a jedním nezávislým expertem, který pracuje jako odborník v různých hospodářských odvětvích a oblastech odborného vzdělávání a přípravy.
Obsah hodnocení bylo zaměřeno na tyto základní oblasti:
výstupy projektu, jejich kvalita, udržitelnost a přenositelnost,
řízení a implementace projektu,
šíření a propagace výstupů projektu,
udržitelnost a dopad projektu.
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Projekty oceněné
Pečetí kvality 2013
Ocenění Pečeť kvality Programu celoživotního
učení/podprogramu Leonardo da Vinci bylo
předáno při příležitosti Diseminační konference
v Brně dne 19. října 2016 a při Valorizační
konferenci v Praze dne 8. listopadu 2016.
Číslo projektu

Příjemce grantu

Projekty mobility
CZ/13/LLP-LdV/IVT/134229

Střední škola technická a ekonomická,
Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

CZ/13/LLP-LdV/PLM/134036

EDUCA INTERNATIONAL, o. p. s.

Projekt partnerství
CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134003

Arkadie, o. p. s

Multilaterální projekt/Přenos inovací
CZ/13/LLP-LdV/TOI/134012
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Masarykova univerzita
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oceněných projektů
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Projekt partnerství – Arkadie, o. p. s

Projekt mobility – EDUCA INTERNATIONAL, o. p. s.

Projekt mobility – Střední
škola technická a ekonomická,
Brno, Olomoucká, příspěvková
organizace.

Projekty mobility
EDUCA INTERNATIONAL, o. p. s.
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Oceněný Projekt mobility
Příjemce grantu:

EDUCA INTERNATIONAL, o. p. s.
Název projektu:

Placements for graduates
Číslo projektu:
CZ/13/LLP-LdV/PLM/134036

Ukazatel I: Výsledky a jejich využití
Projekt vznikl ve snaze podpořit mobility absolventů vysokých škol. Do projektu se zapojilo 16 absolventů z 9 různých vysokých škol. Podařilo se nám navázat nové kontakty pro spolupráci, které trvají dodnes. Liffey College v Irsku a Komvux Malmö ve Švédsku jsou partnery, se kterými spolupráce pokračuje nejintenzivněji.
Možnost zajistit čerstvému absolventovi, učiteli angličtiny, 13 týdnů výuky angličtiny
v Irsku, je samo o sobě ideální zkušenost. Obdobně tomu bylo, když jsme vysílali
absolventy sociální a speciální pedagogiky do Školy druhé šance Komvux Malmö
(a to včetně studentky se zdravotním postižením), aby si vyzkoušeli novou netradiční
formu individuální výuky mladých lidí s problémy s učením a také cizinců bez znalosti
místního jazyka. Obě tyto instituce jsou i dnes stálým partnerem Educy pro další
stáže studentů a absolventů organizované v rámci programu Erasmus+. Z tohoto důvodu bylo rozšířeno konsorcium Educa o ZČU a UK, aby bylo možné vyslat na stáže
do těchto firmem více studentů s potřebnou odborností.
Studenti zvýšili své kompetence jazykové a pedagogické (učitelé), jako sociální a terénní pracovníci (sociální a speciální pedagogika). Ve všech ostatních profesích jsme
od studentů obdrželi velice pozitivní zpětnou vazbu, že stáž pro ně byla významným
okamžikem, který je v životě posunul. V jednom případě získala absolventka práci
v britské firmě, kde původně působila jako stážistka programu LdV. Stáž byla zaznamenána v Europassu účastníků a všichni účastníci obdrželi Certifikát, většinu z nich
jsme také odměnili knižním darem za příspěvky na konferencích a fotografie, které
nám poskytli k publikování na webu a při diseminačních aktivitách a setkáních se
zájemci. Studentka se zdravotním postižením získala speciální grant na kompenzaci
zvýšených nákladů pobytu. Zkušenosti nám umožnily vysílat v programu Erasmus+
studenty sociální pedagogiky do dalších zemí. Stáž všechny účastníky nejen odborně,
ale i kulturně obohatila a získali mnohdy zcela nový pohled na domácí celospolečenské a profesní problémy.

Ukazatel II: Šíření a propagace výsledků
Nejvíce se podařilo seznámit veřejnost se stážemi ve škole v Malmö a v Norrköpingu,
dva z účastníků stáže měli možnost prezentovat své zkušenosti na mezinárodních
konferencích projektu Škola druhé šance v roce 2014 a 2015 v Praze (v roce 2014
za účasti velvyslankyně Švédska v Praze), kde svými zkušenostmi doplnili prezentace
zástupců těchto švédských škol. Zkušenosti ze Švédska a z Irska, kde se účastnilo
nejvíce stážistů, jsou dostupné na webu:
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EDUCA INTERNATIONAL, o. p. s.

http://www.educaops.eu/index.php/leonardo-da-vinci-staze/zkusenosti-ze-svedska
http://www.educaops.eu/index.php/leonardo-da-vinci-staze/foto-ze-staze-ve-svedsku
http://www.educaops.eu/index.php/leonardo-da-vinci-staze/zkusenosti-studetu-zestazi-v-irsku
http://www.educaops.eu/index.php/leonardo-da-vinci-staze/foto-ze-staze-ve-irsku
Prezentace a fotografie ze stáží byly rovněž představovány účastníkům informačních
setkání konsorcia a na mezinárodní konferenci v Bratislavě. Program stáží LdV byl propagován na stánku Educy na mezinárodní výstavě Vzdělání a řemeslo 2014 v Českých
Budějovicích, kde své zkušenosti prezentovali švédští zástupci obou institucí a účastník
stáže LdV Mgr. Vladimír Kučera. Celkově bylo formou prezentací přímo osloveno více
než 1200 účastníků konferencí, výstav (pracovníci škol a sociální pracovníci, pracovníci
úřadů práce celé ČR), seminářů a workshopů (pracovníci SŠ a VŠ). Samotní účastníci stáží prezentovali své zkušenosti i v rámci svého profesního zařazení (ve školách
a v zařízeních podpory sociálně vyloučených skupin, pro úřady práce, sociální ústavy apod.). Následně po skončení projektu LdV se konal hodinový rozhovor s ředitelem Educy pro posluchače rádia Ergensis v Chebu o stážích a zkušenostech ze stáží
LdV a propagaci nového programu stáží pro absolventy programu Erasmus+ (listopad
2015). Diseminační aktivity pokračují i dnes, i když jsou tyto aktivity přesunuty do
programu Erasmus+.

Ukazatel IV: Naplnění principů inkluzivního vzdělávání
Získat stážistu, který je znevýhodněný (většinou ze zdravotních důvodů), bylo dost
obtížné. První zájemce – vozíčkář byl sice přijat do Malmö ve Švédsku, ale nepodařilo
se mu zajistit si doprovod a stáž zrušil. Podařilo se následně získat absolventku, která
byla neslyšící a sama již pracovala v centru pro neslyšící. Rozhodla se tuto možnost
využít, byla uvolněna ze zaměstnání na 13 týdnů a absolvovala stáž v Komvux Malmö
a její zkušenosti byly velice pozitivně hodnoceny (viz zpráva na webu organizace).
Pracovala ve škole, která se zabývá individuální přípravou mladých lidí bez předchozího
dokončeného vzdělání.

Ukazatel III: Udržitelnost a dopad
Projekt stáží pokračuje i nadále v programu Erasmus+, spolupráce s většinou
zahraničních firem zůstala zachována. Educa působí jako konsorcium a absolvování
stáže neovlivňuje učební programy, nicméně se podařilo zkušenosti stážistů ze Švédska
přenést do praktického doporučení školám, MPSV a MŠMT pro zapojení mladých lidí
bez kvalifikace, kteří předčasně opouštějí odborné školy. Toto doporučení s využitím
zkušeností našich stážistů má celorepublikový dopad a zájem o některé postupy projevily
i další země EU (projekt Erasmus+ KA2 Open the DOORS koordinovaný španělským
partnerem a projektová žádost KA2 německé neziskové organizace z Berlína). Vlastní
zkušenosti ze stáží ve Švédsku jsou uváděny do praxe jako pilotní aktivita v OUaPŠ
Vrapice u Kladna. Educa jako konsorcium programu Erasmus+ vysílá do všech firem
původně zapojených do LdV stážisty ERASMUS+ i v současné době a tato spolupráce je
stále na vysoké úrovni. Pokračuje i spolupráce s dalšími partnery projektu LdV (Access
EU! – EEIG, Ikaslan Gipuskoa, Wervel vzw). Pro některé VŠ v ČR předchozí zkušenosti
z projektu LdV znamenalo zapojení do konsorcia Educa, aby mohly i nadále využívat
stáže (Erasmus+) v těchto a v jiných zahraničních institucích.
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Oceněný Projekt mobility
Příjemce grantu:

Střední škola technická a ekonomická,
Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Název projektu:

Odborná stáž v Evropě –
zlepšení odborných dovedností
Číslo projektu:
CZ/13/LLP-LdV/IVT/134229

Ukazatel I: Výsledky a jejich využití
Projekt realizoval čtyřtýdenní stáže pro 18 žáků oboru strojírenství (PSP) a oboru
ekonomika a podnikání (EPO) v Portsmouth (UK) a byl zaměřen na žáky s SPU a žáky
ze sociálně slabších rodin. Pro hodnocení a uznání výsledků vzdělávání projekt použil
principy ECVET. Největší dopad měl projekt na účastníky. Splnění jednotek učení zajistilo zvýšení jejich profesních dovedností – u oboru PSP v ovládání a programování CNC
strojů a u oboru EPO s vedením agendy ve firmě, což zvýšilo konkurenceschopnost
účastníků na trhu. Očividným bylo prohloubení jazykových dovedností v každodenní
komunikaci i v oblasti odborné terminologie a plynulosti ve vyjadřování, zvlášť u žáků
s SPU. Důležité bylo i posílení organizačních dovedností, schopností v plánování času,
v práci v týmu i samostatně, v jednání s kolegy, zákazníky atd. Byl vidět i osobní rozvoj
účastníků – zvýšení sebedůvěry, získání zkušeností s adaptací ve firmě. K seznámení
žáků s kulturním životem a vzdělávacím systémem v UK přispěly výlety o víkendech
a návštěva Chichester College. Získání Europassu mobility, osobních záznamů a dalších
certifikátů vedlo, jak už víme ze zpětné vazby s účastníky, k lepšímu uplatnění po absolvování školy a ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Jak řekli sami
žáci, jeden den stáže byl jako tři roky studia na škole, což přesně vystihuje důležitost
projektu pro jejich profesní a osobní život. Projekt byl důležitý pro zapojené organizace získáním zkušeností s použitím ECVET pro mobility žáků, pro posílení spolupráce,
což zajistilo úspěšnou spolupráci v dalších Výzvách. Co se týče naší organizace, tak
vypracované jednotky učení pro obor PSP se používají v časových plánech odborných
výcviků. Poznatky projektu se využívají ve vyučování, zvláště v odborných předmětech,
obchodní korespondenci v angličtině a účetnictví, což přispívá ke zvyšování kvality odborného vzdělávání na škole. Na základě vlastních postřehů žáků, doprovodné osoby
a instruktorů ve firmách jsme zahrnuli do vzdělávacích plánů i některé praktické úkony.
Například u oboru strojírenství se musela do odborných výcviků zahrnout obsluha
a programování CNC strojů v programu Fanuc, který používaly všechny strojírenské firmy účastnící se projektu. Projekt také pozitivně ovlivní další činnost všech zapojených
organizací tím, že zvýšil prestiž a image organizací a firem.

Ukazatel II: Šíření a propagace výsledků
Diseminace výsledků projektu a příkladů dobré praxe začala po provedení ověření
a evaluaci, jak získaných jednotek výsledků učení každým účastníkem, tak i po splnění
cílů celého projektu. Žáci školy byli informování o návratu účastníků a zvládnutí stáže
rozhlasem, učitelé a pracovníci školy se dozvěděli o průběhu mobilit a výsledcích
projektu na shromáždění školy 24. června 2014. Na nástěnce a stránkách školy byla
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umístěna fotodokumentace, dojmy účastníků a výsledky projektu z jejich pohledu. Dále
v ročence a ve školním časopise byla vytištěna celková informace o projektu a výsledky
projektu s hodnocením podle principu ECVET a postřehy účastníků a dopad projektu
na jejich rozvoj. Žáci školy měli možnost diskuse s účastníky na zasedání parlamentu
a rodiče byli seznámeni s výsledky projektu na třídních schůzkách. Uchazeči o studium
byli informováni na všech dnech otevřených dveří a na náborových návštěvách
základních škol. Podniky a vysoké školy, úřady práce, Regionální hospodářskou komoru
a širokou veřejnost jsme informovali o výsledcích na MSV a na Veletrhu středních škol.
S organizátory podobných projektů jsme se podělili s našimi zkušenostmi o použití
zásad nástroje ECVET pro mezinárodní mobility žáků na seminářích a diseminačních
konferencích pořádaných DZS a NAEP a Jihomoravským krajem, které vedoucí projektu
navštívila. Ve výroční zprávě se také zveřejnily výsledky projektu s ohledem na principy
ECVET. Co se týče diseminace výsledků na mezinárodní úrovni a v UK, tak Language
Solution a firmy umístí na svých stránkách v aktualitách a ve výročních zprávách
informace, výsledky a fotodokumentaci o projektu.

Ukazatel III: Udržitelnost a dopad
Dopad a udržitelnost projektu na úrovni účastníka vidíme v jejich uplatnění a v konkurenceschopnosti, zvláště se získáním certifikátů podle principu ECVET. Na naši organizaci měl projekt také velký dopad. Kromě zvýšení kvality odborného vzdělávání,
získání zkušeností s nástrojem ECVET a posílení mezinárodního partnerství, se samozřejmě zlepšila image a prestiž školy, škola získává více zájemců o studium a partnerů (středních, vysokých škol, podniků) pro spolupráci. Pro zajištění udržitelnosti projektu v naší organizaci byly časové plány v odborných předmětech a výcviku pro obor
strojírenství doplněny o obsluhu, seřizování a programování CNC strojů v programu
Fanuc. Udržitelnost našeho projektu na sektorové a regionální úrovni je zaručena
tím, že vypracované jednotky výsledků učení se používají v dalších stážích a že byly
poskytnuty středním školám se stejnými obory pro jejich projekty mobilit, například
Střední průmyslové škole Hranice a dalším. Také se snažíme předávat své zkušenosti a příklady dobré praxe s aplikací zásad ECVET na mobilitu všem zájemcům a organizátorům projektů, které se na nás obrací. Udržitelnost projektu z pohledu všech
zúčastněných partnerských organizací vidíme v pokračování v dlouhodobé spolupráci
jak profilové (vytvoření dalších jednotek výsledků učení pro další obory, konzultační
a poradenská činnost ze strany Language Solution a firem v organizaci a vedení výuky odborné a obchodní angličtiny, použití nových technologií, programů například
ve strojírenství, účetnictví atd.), projektové (účast na dalších projektech), tak i osobní (osobní komunikace a posílení přátelství).

Ukazatel IV: Naplnění principů inkluzivního vzdělávání
Projekt byl zaměřen na studující s SPU, kteří mají poruchy v psychických procesech a ve
zvládání některých běžných činností, a 5 takových žáků bylo zapojeno do projektu, aby
se podpořila jejich širší účast v odborném vzdělávání a přípravě. Specifickým potřebám
žáků s SPU byla přizpůsobena příprava, kde se preferoval individuální přístup, vzdělávací
podmínky, jednotky učení, což pomohlo žákům plně rozvinout dovednosti a potenciál
ve svém oboru. Pro zajištění schopnosti žáků zvládat mezilidskou komunikaci během
stáže a pro jejich plnou podporu se projektu účastnila doprovodná osoba, která
pomáhala žákům s jejich adaptací, s řešením vzniklých problémů a organizačních
záležitostí. Hodnocení stáží a projektu potvrdilo, že zapojení žáků s SPU byla správná
věc, a žáci získali tolik pro ně důležitou sebedůvěru, dovednosti ve zvládání mezilidských
vztahů a schopnost adaptace v novém prostředí. Také jsme se snažili umožnit výjezd
do ciziny žákům ze sociálně slabších rodin (matka samoživitelka, nezaměstnaní rodiče,
rodina s jedním rodičem, rodina se zdravotně postiženým členem). Pro identifikaci
žáků ze sociálně slabých rodin jsme do projektu zapojili třídní učitele. Stáž v zahraničí
pomohla takovým žákům nastartovat úspěšný osobní a profesní život. Rovněž jsme
se nebáli zapojit do projektu žáka Vítka s velmi vážnou formou cukrovky 1. typu,
který musel mít přizpůsobené podmínky práce ve firmě a doprovodná osoba a rodina
museli být poučeni o možných komplikacích a o možnostech poskytnutí zdravotní
pomoci v takových případech. Zapojení Vítka do projektu se vyplatilo, stáž proběhla
bez problémů a Vítek si dokázal, že i se svou nemocí může být plnohodnotným
zaměstnancem a že zvládne pobyt a práci v jiném prostředí, dokonce i v cizojazyčném.
Všichni tito žáci absolvováním mezinárodní stáže, získáním různých druhů zkušeností
a dovedností, certifikace mobilit Europassem mobility, hodnocení a uznání kvalifikací
pomocí nástroje ECVET zvýšili své možnosti pro další studium na vysokých školách
a pro lepší uplatnění po absolvování školy, zvýšili svou konkurenceschopnost na českém
a evropském trhu práce. Účast sociálně znevýhodněných studentů vidíme jako největší
poslání našeho projektu.
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Ukazatel I: Výsledky a jejich využití

Příjemce grantu:

Odborná setkání asistentů organizoval každý z partnerů v prvním roce projektu. Přínos
pro každého zaměstnance spočíval v poznání práce, přístupu, prostředí v jiné zemi, výměně zkušeností, porovnání zázemí, zákonných podmínek apod.

Arkadie, o. p. s.
Název projektu:

Průvodce po evropském trhu práce –
příležitosti – podpora – individuální odborná
příprava na pracovní uplatnění osob
se zdravotním znevýhodněním
Číslo projektu:
CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134003

Mobility skupin osob se znevýhodněním měly následující náplň – v SRN práce se dřevem, malování (natírání), ruční práce, ozdoby, příprava pokrmů atd., v Polsku grilování, paralympiáda – nutno připravit dva měsíce předem skupinu, materiál, výzdobu,
oblečení účastníků atd., v Čechách práce s hedvábím, papírem, voskem, keramikou,
přírodními materiály apod.
Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny, každý partner vedl jednu skupinu s cílem zodpovědět otázky pro tvorbu příručky (vhodné obory pro zaměstnávání osob se ZP; strategie pro získávání takových míst; způsob přípravy osob se ZP na pracovní uplatnění,
motivace; zajištění udržitelnosti získaného zaměstnání, následná podpora). Výměna
zkušeností byla spojená se zodpovězením výše uvedených otázek.
Příručka nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněním a profesionály, kteří je podporují na jejich cestě k uplatnění na trhu práce, je ke stažení na internetové adrese
https://drive.google.com/file/d/0B_4Xm1Xogt88RnAwbmY0cmdLekk/view
V této příručce jsou zodpovězeny následující otázky z reality tří zemí (Polsko, Německo, Česko):
Jakým způsobem jsou získáváni zaměstnavatelé pro zaměstnávání osob se znevýhodněním?
Jaké obory jsou pro tento účel zvlášť vhodné?
Jakým způsobem probíhá příprava na přijetí do pracovního poměru?
Jaká podpora je zapotřebí a jak může být realizována?
Jaké další školení a stabilizační strategie jsou používány?
Jak lze zajistit udržitelnost pracovního poměru?
Jsou zde k dispozici také příklady dobré praxe?

Ukazatel II: Šíření a propagace výsledků
Závěrečné setkání a konference se konaly 17. – 19. června 2015 v Teplicích se zástupci
týmů projektových partnerů, hosty z místní samosprávy i zástupci firem, spolků
a partnerských organizací. Proběhly prezentace výstupů a výsledků projektu, předání
reprezentativních příruček pro osoby se zdravotním postižením a profesionály ve třech
jazycích. Byly představeny názorné příklady úspěšné integrace osob s postižením na
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otevřený trh práce. Proběhl metodický trénink zapojených profesionálů s prvky zážitkové
pedagogiky zaměřený k získání týmově orientovaných dovedností. Všechny výstupy
a prezentace jsou veřejně k dispozici na webových stránkách www.participation4all.eu
a na www.arkadie.cz. Při každé mobilitě se uskutečnila setkání se zástupci samosprávy
a partnerských organizací, tj. starosty, místostarosty a zástupci měst Teplice, Zlotoryja
a Zwickau. Účastnili jsme se odborných konferencí (Praha, Bonn apod.)

Ukazatel III: Udržitelnost a dopad
Dvě partnerské organizace podaly společně s novým partnerem projekt do programu ERASMUS+ Strategická partnerství v odborném vzdělávání, zaměřený na výměnu zkušeností a metod při vzdělávání a získávání klíčových kompetencí pro samostatný život osob s postižením. Vytvořené výstupy a metody budou dále používány
při práci v jednotlivých organizacích, jejich další rozvoj plánujeme financovat z prostředků OPZ.

Ukazatel IV: Naplnění principů inkluzivního vzdělávání
Všechny zapojené partnerské organizace pracují s lidmi se zdravotním a sociálním
znevýhodněním. Při uskutečňování aktivit projektu docházelo k objevování, ověřování
a rozvoji osobních, sociálních i odborných kompetencí těchto osob. Jedním z cílů
posilování odborných kompetencí bylo i možné uplatnění na volném trhu práce.
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Oceněný
Multilaterální projekt/Přenos inovací
Název organizace:

Masarykova univerzita
Název projektu:

CZKey – Online Platform
for Learning Medical Czech
Číslo projektu:
CZ/13/LLP-LdV/TOI/134012

Ukazatel I: Výsledky a jejich využití
Multijazykový výukový portál českého jazyka pro cizince v angličtině, němčině,
polštině a slovenštině vytvářelo od listopadu 2013 do října 2015 Centrum jazykového
vzdělávání Masarykovy univerzity v rámci projektu CZKey – Online Platform for
Learning Medical Czech s podporou Evropské komise z Programu celoživotního
učení spolu s dalšími pěti partnery z ČR a zahraničí. Technickou podporu zajistilo
Studio Gaus z Berlína, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka vytvořila kurz A1
a A2, odborníci z vysokých škol Fachhochschule Burgenland GmbH z Eisenstadtu
a Uniwersytet Ślaski z Katovic zajistili překlad do německého a polského jazyka.
Edukácia@Internet z Partizánskeho se zabývala diseminací projektu. Použití portálu
je po jednoduché registraci zcela zdarma. Vedle interaktivní výuky jazyka získají
návštěvníci i užitečné informace o České republice, o studiu lékařských oborů
a o podpoře zahraničních odborníků v ČR.
Portál nabízí online kurz všeobecného jazyka (úrovně A1 a A2) a obsáhlý kurz
odborné lékařské češtiny, rozdělený na tři moduly s názvy Interní propedeutika,
Vnitřní lékařství a Další klinické obory. Interaktivní výukové materiály doplňuje
více než sedm hodin zvukových nahrávek, praktický vestavěný slovník, gramatický
přehled, diskuzní fórum a užitečné informace o České republice.
Na Masarykově univerzitě studuje přes 19 procent cizinců, kteří pro svůj běžný život
při studijním pobytu v Česku potřebují víc než základní znalost jazyka. Vícejazyčný
portál mluvtecesky.net byl vyvinut zejména pro ty, kteří potřebují češtinu v rámci své
profese ve zdravotnických oborech, ale již od akademického roku 2015-2016 se stala
důležitou součástí lekcí češtiny pro zahraniční mediky.
Výstupem projektu je také výukové česko-anglické leporelo How to take a patient’s
history (Jak odebrat pacientovi anamnézu), určené zahraničním studentům medicíny
v ČR.

Ukazatel II: Šíření a propagace výsledků
Portál mluvtecesky.net byl jako výsledek projektu CZKey – Online Platform for
Learning Medical Czech ve finální podobě prezentován na mezinárodní konferenci Klíč
k češtině jako cizímu jazyku, kterou uspořádalo CJV MU v září 2015 v Brně. V rámci
této akce se konala tisková konference, která představila nový portál mluvtecesky.
net médiím. Portál mluvtecesky.net byl rovněž prezentován na mezinárodním fóru,
a to na konferencích Sharing Innovations Research Methodology and Best Practises
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na MU v Brně a v Portoroži (Slovinsko). Projektu byly také věnovány články v bulletinu
LF MU Naše fakulta 11/2015 (How to take a patient’s history – Čeština hrou)
a v Newsletter FH Burgenland 2/2014 (Sprechen sie Tschechisch?). O šíření portálu
projevilo mimo jiné zájem i Centrum českých center. Konsorcium partnerů, zejména
partner projektu Edukácia@Internet, se šířením a propagací portálu mluvtecesky.
net zabývalo cíleně po celou dobu realizace projektu na mezinárodních akcích či na
sociálních sítích a pokračuje v této činnosti i nyní. Na portále je v provozu interaktivní
fórum přístupné bez omezení všem zájemcům o studium češtiny. Výsledky a výstupy
projektu jsou dále šířeny i na sociálních sítích.

pouze o návštěvy lékaře, ale také o kontakt s novými přáteli, orientace ve městě
či zdravotnickém zařízení, hledání práce apod. Lekce jsou postupně věnovány také
základním znalostem o zdraví a zdravotním stavu; pro úroveň B1-B2 jsou určeny
lekce zabývající se jednotlivými medicínskými obory. Z výše uvedeného vyplývá, že
tento vícejazyčný portál mohou využívat jak ti, kteří se v České republice ocitnou
v roli pacientů, tak zájemci o uplatnění ve zdravotnických profesích či zahraniční
lékaři. K usnadnění integračního procesu přispívají také části věnované informacím
o fungování českého zdravotnického systému či působení zahraničních odborníků
v České republice, a to ve všech zmíněných jazykových mutacích.

Ukazatel III: Udržitelnost a dopad
Udržitelnost projektu je zajišťována průběžně všemi partnery konsorcia. Portál
mluvtcesky.net je přístupný nejširší veřejnosti zcela zdarma a bez omezení. Na základě
zpětných vazeb od uživatelů portálu probíhá neustálá aktualizace zveřejněných
informací a opravy případných chyb. Ve spolupráci s dobrovolníky je rovněž udržován
profil projektu na Facebooku a počet aktivních uživatelů portálu se neustále zvyšuje.
Materiály vytvořené během projektu jsou i nadále využívány a propagovány na
tematických konferencích a dalších akcích, kterých se projektoví partneři účastní.
Samotný portál je využíván zejména při výuce obecné i odborné češtiny pro cizince
nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Ukazatel IV: Naplnění principů inkluzivního vzdělávání
Bezplatný portál mluvtecesky.net vychází z principu rovnosti v přístupu ke vzdělávání
ve více ohledech. Umožňuje uživateli, aby si vybral výchozí (mediační) jazyk, který
je mu nejbližší (na výběr je angličtina, němčina, slovenština a polština). Výhledově
se v rámci udržitelnosti projektu počítá s doplňováním dalších jazykových mutací
(španělština, ruština, arabština). Portál umožňuje zájemci o studium češtiny jako
cizího jazyka začít s výukou na úrovni, kterou si sám vybere. Jednotlivé tematicky
zaměřené lekce lze využívat i samostatně, uživatel není ve výběru omezován. Výuka
postupuje podle úrovní Evropského referenčního rámce pro jazyky od nulové úrovně
až po úroveň B1-B2. Příležitost tak dostávají jak uživatelé bez jakékoli znalosti
češtiny, tak zájemci o odborný jazyk. Již na nejnižších úrovních portál zachycuje
situace, do kterých se mohou uživatelé dostat a ve kterých jim znalost jazyka
a orientace v českém prostředí pomůže rychleji se začlenit do společnosti. Nejde
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