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Jako každoročně v tuto dobu ukončil i letos generální direktorát Vzdělávání a kultura
Evropská komise hodnotící a schvalovací proceduru návrhů projektů, které byly
předloženy na počátku roku ve třiceti účastnických zemích tohoto evropského
programu na podporu inovací odborného vzdělávání. Bylo to letos už druhé
rozhodnutí o schválení či neschválení návrhů projektů. První bylo přijato v březnu,
kdy se rozhodovalo o projektech mobilit, tj. o projektech stáží a výměn. Toto
rozhodnutí se v programu Leonardo da Vinci přijímá na národní, nikoliv evropské
úrovni. V České republice tehdy schválil projektový řídící výbor programu 70 návrhů
projektů mobilit. Na jejich uskutečnění přispívá program Leonardo da Vinci částkou
asi 1 milion EUR (34 mil. Kč). Tyto projekty se již uskutečňují. Umožní téměř 900
mladých lidí z ČR absolvovat po dobu několika týdnů nebo měsíců praktické odborné
vzdělávání v některé zemi EU.

Projekty, o jejichž schválení Evropská komise rozhodla nyní, jsou jiným typem
projektů než projekty mobilit. Jde o rozsáhlejší, víceleté projekty, při jejichž
uskutečňování vypracovává několik organizací z různých zemí společně nějaký
inovativní vzdělávací produkt (např. učební materiály, metodiky výuky, pracovní
sešity, software, testy apod.) využitelný ve více zemích. Návrhy těchto projektů se
posuzují jak na národní úrovni, tak i na evropské úrovni, kde vlastně projekty českých
předkladatelů soutěží s projekty předloženými v dalších zemích. Již z předcházejících
let je známo, že konkurence je v tomto oboru velmi ostrá a obstojí v ní vskutku jen
projekty, které mají špičkovou evropskou kvalitu. 

Letos bylo ve všech účastnických zemích programu Leonardo da Vinci předloženo asi
2 300 návrhů pilotních projektů a projektů rozvoje cizojazyčných dovedností. Z nich
bylo v jednotlivých zemích do fáze hodnocení na evropské úrovni vybráno asi 750. O
schválených projektech se dá říci, že je považovali za výborné jak národní, tak i
evropští hodnotitelé. Po náročném hodnocení jich Evropská komise schválila 236 a 43
zařadila na seznam náhradníků. To tedy znamená, že u těchto druhů projektů se
schvaluje asi desetina z celkového počtu návrhů. Na podporu schválených projektů
bude z programu Leonardo da Vinci vydáno ve všech zemích asi 75 mil. EUR, tedy
asi 2,5 miliardy Kč. Mezi schválenými projekty je i pět projektů českých
předkladatelů.                   

Pražský VUSTE-ENVIS bude řídit práce na projektu Zlepšování celoživotního
vzdělávání pracovníků v oboru sociální péče. Spolu s partnerskými organizacemi z
Rakouska, Německa, Španělska, Itálie a Bulharska bude pracovat na uceleném
souboru vzdělávacích modulů včetně učebních materiálů pro různé kategorie
pracovníků působících jako profesionálové nebo dobrovolníci v oboru sociální péče.
Výsledky projektu budou v tištěné i elektronické formě k dispozici v několika
jazykových verzích. Pomohou nejen zlepšit další odborné vzdělávání pracovníků v
každé partnerské zemi, ale také srovnatelnost kvalifikací mezi různými evropskými
zeměmi. 

Právě aspekt srovnatelnosti kvalifikací je příznačný pro projekt Hospodářské komory
ČR s názvem Vzdělávání a certifikace personálu malých a středních podniků podle



evropských standardů. Jedním z hlavních výstupů tohoto projektu bude manuál pro
malé a střední podniky (dostupný v tištěné formě, na CD-ROM nebo na webových
stránkách), v němž uživatelé najdou informace o systémech, pravidlech a procedurách
certifikace jak podniků, tak i jejich pracovníků v různých evropských zemích, včetně
vhodných vzdělávacích programů z oblasti řemesel a služeb a další relevantní
informace. Na projektu budou spolupracovat partnerské organizace z Německa,
Francie, Irska, Litvy, Norska, Slovinska a Velké Británie.         

Schválen byl rovněž projekt firmy DHV CR Průvodce světem povolání. Je to projekt,
který navazuje na multimediální databázi informací o povoláních, kterou stejná
organizace velmi úspěšně vypracovala v předcházejících letech. Tato databáze
usnadňuje rozhodování různých zájemců stojících před volbou budoucích profesních
činností a u nás ji například již využívají úřady práce. Nyní bude dřívější produkt
rozšířen o další povolání a informace a o specifika dalších zemí. Partnerské
organizace jsou z Kypru, Bulharska, Španělska, Řecka, Itálie, Litvy, Rumunska,
Slovenska a Velké Británie. 

Všechny tři výše zmíněné projekty patří do kategorie pilotních projektů programu
Leonardo da Vinci. Další dva schválené projekty českých předkladatelů patří do
kategorie projektů rozvoje cizojazyčných dovedností, v nichž se vypracovávají
inovativní vzdělávací materiály pro zlepšování cizojazyčných dovedností studentů
nebo pracovníků nějakého oboru. Vyšší odborná škola a střední odborná škola G.
Habrmana z České Třebové nyní rovněž navazuje na dřívější projekt, v němž byly
vypracovány vzdělávací materiály pro výuku odborné terminologie v oboru logistiky.
Spolu s výsledky nynějšího projektu Výuka mezinárodní logistiky pomocí jazykových
modulů a e-learningu tak bude k dispozici již 11 vzdělávacích modulů, lexikon v
jazycích všech zúčastněných zemí a výkladem pojmů v angličtině, vícejazyčný
slovník s asi 6 000 odbornými výrazy atd. Na těchto výstupech budou pod vedením
uvedené českotřebovské školy pracovat partnerské organizace z Belgie, Bulharska,
Španělska, Řecka, Itálie, Islandu, Lotyšska, Nizozemí, Polska, Rumunska a
Slovenska. 

Projekt Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Němčina ve
strojírenství vyústí do vypracování 9 vzdělávacích modulů (např. s tematikou ložisek,
pohonů, motorů, přístrojů a nástrojů) včetně formy na CD-ROM nebo dostupných na
Internetu, metodiky výuky a učení, příruček, rámcových osnov a dalších vzdělávacích
materiálů. Mohou je využít nejen studenti, ale také stále se rozšiřující okruh
pracovníků strojírenských podniků s německou nebo rakouskou kapitálovou účastí.
Na projektovaných výstupech projektu budou pracovat odborníci nejen ze škol, ale
také ze strojírenských podniků (např. Siemens elektromotory a. s., TOS Kuřim – OS
a. s., S. A. Robert BOSCH). Partnery jsou organizace z Rakouska, Německa, Francie
a Slovenska.

Uvedených pět projektů bude z programu Leonardo da Vinci podpořeno částkou přes
1,6 mil. EUR, tj. asi 55 mil. Kč. Jak je v tomto programu obvyklé, kromě příspěvku z
programu, z něhož lze uhradit většinu nákladů na projekt, vkládá do projektu každá
předkladatelská (a také partnerská) organizace také vlastní finanční prostředky. Prací
na takových projektech si české organizace nejen zlepšují své odborné znalosti a
cizojazyčné dovednosti, ale také se zdokonalují v práci na nadnárodních projektech a
ve využívání evropských programů. Kromě zmíněných projektů zařadila Evropská



komise na seznam náhradníků ještě další dva projekty českých předkladatelů. Je to
projekt Výpočetního a informačního centra ČVUT Kurz dynamiky
multidisciplinárních a řízených systémů ve virtuální laboratoři a projekt Národního
ústavu odborného vzdělávání Simulace ekonomických procesů a rozhodování jako
vzdělávací modul (Podnikatelské hry). 

Výsledky schvalovacího řízení uvedených projektů jsou pro Českou republiku velmi
příznivé ještě z dalších dvou důležitých hledisek. Z hlediska kvality projektů se totiž
může pochlubit faktem, že všechny schválené projekty českých předkladatelů (tj. 100
%) bylo na evropské úrovni zařazeno do nejvyšší kategorie kvality projektů. Takovým
výsledkem se nemůže vykázat žádná z dalších 29 účastnických zemí programu. V
naší Národní agentuře programu Leonardo da Vinci, součásti Národního vzdělávacího
fondu, to považujeme za nejlepší „vysvědčení“ naší práce. Za zmínku stojí i to, že
hodnocení projektů českými a evropskými hodnotiteli bylo velmi podobné. Také z
hlediska finančního je výsledek schvalovacího řízení velmi příznivý, protože podobně
jako v loňském roce se podařilo získat prostřednictvím vynikající kvality projektů na
jejich podporu vyšší částku než Česká republika do programu vložila. 

Kromě českých předkladatelů schválených projektů znamená ovšem výsledek
schvalovacího řízení začátek práce i pro další české organizace, které jsou partnery ve
schválených projektech předložených zahraničními předkladateli. Je jich přes šedesát.
I jejich práce pomůže přinést do České republiky prostřednictvím programu Leonardo
da Vinci inovativní vzdělávací postupy a materiály a využít je. 

Dalším termínem pro předložení návrhů projektů v programu Leonardo da Vinci je
nyní 18. leden 2002. Zájemci o účast v programu se mohou o podmínkách dovědět na
webové stránce Národní agentury programu (www.nvf.cz/leonardo). Věříme, že
podobně jako letos budou i v příštím roce vypracovány další dobré projekty
umožňující zlepšovat odborné vzdělávání. 
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