Zpráva účastníka - KA1- Výzva 2017 Vzdělávací mobilita jednotlivců - Mobilita
pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
Vyplnění polí označených * je povinné.

Document code: EP-KA1-VET-Staff-2017

1 Účel zprávy účastníka
Tato závěrečná zpráva o Vaší zkušenosti s mobilitou poslouží jako cenný zdroj informací programu
Erasmus+ a budoucím účastníkům a přispěje k trvalému zlepšování programu. Děkujeme za Vaší
spolupráci formou vyplnění tohoto dotazníku.
Všechny osobní údaje z této zprávy budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Po jejím odeslání
bude tato zpráva přístupná koordinujícím institucím, jejich národním agenturám a Evropské komisi. Více
informací na Specific Privacy statement.

2 Údaje o účastníkovi a obecné informace
* 2.1 Jméno a příjmení
Pro více informací o použití osobních údajů klikněte na sekci "Práva k využití a zveřejňování informací a e-mailové adresy" na konci
tohoto dotazníku.

2.2 Začátek stáže
Datum začátku Vaší stáže je poskytnuto pouze pro informaci. Pokud je datum uvedeno špatně, obraťte se na osobu odpovědnou za
řízení Vaší stáže, aby datum opravila.

2.3 Konec stáže
Datum konce Vaší stáže je poskytnuto pouze pro informaci. Pokud je datum uvedeno špatně, obraťte se na osobu odpovědnou za
řízení Vaší stáže, aby datum opravila.
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* 2.4 E-mailová adresa, na které mě bude možné v budoucnu kontaktovat
Pro více informací o použití osobních údajů klikněte na sekci "Práva k využití a zveřejňování informací a e-mailové adresy" na konci
tohoto dotazníku.

* 2.5 Jedná se o Vaši první mobilitu pracovníků financovanou z programu Erasmus+ nebo z Programu
celoživotního učení?
Ano
Ne

* 2.6 Uveďte prosím, kolikrát jste se zúčastnil/a mobility/stáže pro pracovníky financované z programů
Erasmus + nebo z Programu celoživotního učení během posledních čtyř let.
2 - 5 krát
6 - 10 krát
více než 10 krát

* 2.7 Podepsal/a jste smlouvu o stáži s vaší institucí před jejím započetím?
Ano
Ne

* 2.8 Jaké aktivity jste se účastnil/a?
Výukové/školicí pobyty
Pracovní stáž
Stínování

* 2.9 Stručně popište své aktivity v zahraničí
Zmiňte například události nebo kurzy, kterých jste se zúčastnil/a, a hlavní témata, s nimiž jste během svého pobytu pracoval/a.

* 2.10 Byla Vaše činnost v souladu s potřebami a cíli vaší domácí organizace?
Ano, byla plně v souladu
Ano, ale jen částečně
Ne
Nevím
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* 2.11 Jaká byla Vaše hlavní motivace pro účast na pracovní odborné stáži v zahraničí?
Je možné zaškrtnout více odpovědí.

Učit se z dobré praxe v zahraničí
Experimentovat a rozvíjet nové učební postupy a metody výuky
Získat praktické dovednosti důležité pro mé současné zaměstnání a profesní rozvoj
Posílit nebo rozšířit profesionální síť
Podělit se o své vlastní znalosti a dovednosti s žáky a / nebo jinými osobami
Posílit spolupráci s partnerskou institucí / organizací
Navázat spolupráci s aktéry na trhu práce
Vytvořit podmínky pro zahájení nebo rozvoj nových vzdělávacích aktivit
Zvýšit své sociální, jazykové a / nebo kulturní kompetence
Zvýšit spokojenost s prací
Navázat nové kontakty
Zvýšit moji uplatnitelnost v zaměstnání a pracovní příležitosti
Jiné

3 Výsledky a dopad
3.1 Jsem přesvědčen/a, že účastí na této stáži v rámci Erasmus + jsem si zlepšil/a následující
kompetence:

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nemohu
posoudit

Spíše

Rozhodně

nesouhlasím

nesouhlasím

* Kompetence v matematice,
přírodních vědách a technice
* Digitální kompetence
* Učení se učit
* Sociální a občanské
kompetence
* Smysl pro iniciativu a
podnikání
* Kulturní povědomí a
vyjádření

* 3.2 Jaký byl hlavní jazyk používaný během Vaší mobility?
bulharština
chorvatština
čeština
dánština
holandština/nizozemština
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angličtina
estonština
finština
francouzština
němčina
řečtina
maďarština
irština
italština
lotyština
litevština
maltština
polština
portugalština
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština
albánština
islandština
lucemburština
makedonština
moldavština
černohorština
norština
ruština
srbština
turečtina
ukrajinština
aragonština
baskičtina
bosenština
bretonština
katalánština
korsičtina
faerština
gaelština
haličština
limburština
norština - bokmål
norština - nynorsk
sardinština
valonština
velština
esperanto
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interlingua
Jiný

* 3.3 Pokud jiný, prosím specifikujte

* 3.4 Máte pocit, že jste si během svého pobytu v zahraničí zlepšil/a své schopnosti/dovednosti v tomto
jazyce?
Ano
Ne, jazyk jsem již ovládal/a plynně
Ne

* 3.5 Absolvoval/a jsem jazykový kurz / školení v hlavním jazyce mobility před nebo během aktivity.
Ano
Ne
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3.6 V důsledku zahraniční stáže jsem …

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nemohu
posoudit

Spíše

Rozhodně

nesouhlasím

nesouhlasím

* zlepšil/a své kariérní a
pracovní příležitosti
* motivovanější k rozvíjení
svých odborných dovedností
* poučil/a se z dobré praxe v
zahraničí
* získal/a praktické
dovednosti týkající se mého
současného zaměstnání a
profesního rozvoje
* zlepšil/a své znalosti v
předmětu, který vyučuji a /
nebo v mém profesním oboru
* sdílel/a své znalosti a
dovednosti se studenty a
kolegy
* byl/a schopen/na
experimentovat a rozvíjet
nové učební postupy a
metody výuky
* získal/a nové kontakty /
rozšířil/a profesionální síť
* zlepšil/a své znalosti o
vzdělávacích systémech v
jiných zemích
* zlepšil/a své povědomí o
metodách hodnocení a
udělování kreditů za
dovednosti nebo
kompetence získané v
kontextu formálního a
neformálního učení
* lépe poznal/a evropské
mechanismy financování
projektů v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy
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3.7 Díky účasti na této stáži jsem také zlepšil/a své:

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nemohu
posoudit

Spíše

Rozhodně

nesouhlasím

nesouhlasím

* Analytické dovednosti
* Praktické dovednosti (např.
plánování a organizování,
projektové řízení, atd.)
* Organizační / manažerské /
vedoucí schopnosti
* Schopnost týmové práce
* Emoční dovednosti (např.
vyšší sebevědomí, atd.)
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3.8 Věřím, že moje účast na programu Erasmus + měla nebo bude mít následující dopad na mou
vysílající instituci:
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Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nemohu
posoudit

Spíše

Rozhodně

nesouhlasím

nesouhlasím

* Vytvoření příležitostí, abych
mohl/a sdílet s kolegy své
znalosti získané na stáži
* Používání nových metod
výuky / školení, přístupů a
osvědčených postupů v mé
vysílající instituci
* Zavádění nových předmětů
nebo učebních osnov v mé
vysílající instituci
* Vytvoření příležitostí pro
zavedení nebo rozvoj nových
vzdělávacích aktivit, jako je
rozvoj učebních osnov,
rozvoj společných kurzů
nebo modulů, akademické
sítě apod.
* Posílení pozitivního postoje
mé vysílající instituce
směrem k vysílání většího
počtu zaměstnanců do
zahraničí na výukové/školící
pobyty, stínování nebo
školení
* Zlepšení organizace a
řízení v mé vysílající instituci
* Posílení spolupráce s
partnerskými organizacemi
zapojenými v tomto projektu
* Posílení úsilí mé vysílající
instituce internacionalizovat
své aktivity
* Posílení spolupráce mé
vysílající instituce s aktéry na
trhu práce
* Posílení spolupráce mé
vysílající instituce s aktéry
občanské společnosti
* Zahájení nebo připojení se
k novým evropským /
mezinárodním projektům
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4 Certifikáty a formální uznání
* 4.1 Obdržel/obdržela jste formální uznání za úspěšné dokončení programové aktivity (certifikát, diplom
apod.)?
Ano
Ne

4.2 Jaký druh certifikátu jste obdržel/a
Certifikát z konkrétního kurzu
Europass Mobilita
Uznání vysílající organizací
Uznání na národní úrovni
Uznání na regionální úrovni
Osvědčení o účasti na stáži od přijímající organizace
Certifikát o účasti na pracovní stáži
Jiné

* 4.3 Pokud jiný, uveďte jaký.

* 4.4 Jakým způsobem vaše vysílající instituce uzná vaši stáž/mobilitu?
Je možné zaškrtnout více odpovědí.

Neformálním uznáním managementu instiuce
Byly mi přiděleny nové role nebo povinnosti
Zvýšením platu nebo prémiemi
Jiné
Nebude vůbec reflektována

5 Závěr
* 5.1 Jak jste obecně spokojený/á s Vaší mobilitou uskutečněnou v rámci programu Erasmus+?
Velmi spokojeý/á
Částečně spokojený/á
Ani spokojený/á, ani nespokojený/á
Částečně nespokojený/á
Velmi nespokojený/á
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* 5.2 Chtěl/a byste se v budoucnu účastnit i jiných aktivit programu Erasmus+?
Ano
Ne

* 5.3 Doporučil/a byste tuto zkušenost svému kolegovi?
Ano
Ne

* 5.4 Jak plánujete sdílet své zkušenosti?
Je možné zaškrtnout více odpovědí.

Napsáním zprávy
Na poradě/poradách
Na konferenci/konferencích
Prostřednictvím workshopu/ů s kolegy
Prostřednictvím médií
Jiné
Žádné plány ke sdílení

5.5 Pokud chcete, uveďte prosím další informace, připomínky nebo doporučení, které mohou být užitečné
pro budoucí projekty, jakož i pro národní agenturu nebo Evropskou komisi.

6 Práva k využití a zveřejňování informací a e-mailové adresy
* 6.1 Jsem ochoten/na sdílet své poznatky se zaměstnanci a studenty na základě zkušeností z programu
Erasmus +. Mohou mě kontaktovat na mé e-mailové adrese.
Ano
Ne

* 6.2 Souhlasím, že tato zpráva nebo její části mohou být publikovány a mohou být dostupné široké
veřejnosti.
Ano, s mým jménem a e-mailovou adresou
Ano, ale anonymně (bez jména, bez e-mailové adresy)
Ne

* 6.3 Souhlasím s tím, že můj e-mail bude později použit pro kontakt se mnou pro další studie týkající se
obsahu této závěrečné zprávy nebo ohledně programu Erasmus + nebo záležitostí EU.
Ano
Ne
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Víte, že v roce 2017 se slaví 30 let programu Erasmus? Připojte se k nám na stránce http://ec.
europa.eu/erasmus30 a zapojte se!
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