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Letošní rok 2003 byl dalším rokem implementace evropského programu Leonardo da
Vinci, který se zaměřuje na podporu inovací odborného vzdělávání. Druhé období
programu (2000 – 2006) se jím dostalo zhruba do poloviny. I když do konce tohoto
období ještě zbývá několik let, začalo se již v Evropě z iniciativy Evropské komise
diskutovat o tom, jak by měl tento vzdělávací program (a další podobné programy)
vypadat po roce 2006. Jakmile budou k dispozici ucelenější návrhy, budeme o nich
opět informovat.

V roce 2003 přibyly další leonardovské projekty. Pokud jde o projekty mobility, tedy
návrhy na vyslání studentů odborných škol, mladých zaměstnanců podniků, učitelů,
personalistů apod. na odbornou praxi nebo výměnu zkušeností do zemí EU, těch bylo
letos v únoru předloženo 112. V návaznosti na výsledky obvyklého  hodnocení jich
národní rozhodovací orgán (Projektový řídící výbor programu Leonardo da Vinci)
v dubnu schválil 88. Tyto projekty umožní vyslat na několikatýdenní či
několikaměsíční odbornou praxi nebo výměnu zkušeností 1 042 osob, většinou žáků a
studentů středních a vyšších odborných škol různých oborů. Mírně se zvyšuje i počet
učitelů, lektorů, personalistů a kariérových poradců v projektech výměn zkušeností. 

Pokud jde o země, do nichž účastníci těchto projektů vyjedou, jejich seznam se dále
rozšířil, a to na 26 zemí. Nejvíce projektů mobility je zaměřeno na Německo. Mezi
často se vyskytujícími zeměmi jsou pak Rakousko, Velká Británie, Nizozemí, Itálie,
Francie a Řecko. Na seznamu zemí figuruje 14 členských zemí EU z 15.
Z účastnických zemí programu Leonardo da Vinci nebylo v letos schválených
projektech mobility zastoupeno jen Turecko, Lichtenštejnsko a Lucembursko, avšak
na druhé straně se již budou uskutečňovat odborné praxe českých mladých lidí i na
Maltě, Kypru nebo na Islandu. Potěšitelné je, že se zvyšuje i počet mladých lidí ze
zahraničí, kteří přijíždí na odbornou praxi do České republiky.

Až se letos schválené projekty mobility uskuteční, zvýší se celkový počet účastníků
(za dobu od začátku implementace programu Leonardo da Vinci v České republice)
na asi 5 400. To je již rozsáhlá skupina většinou mladých lidí, o nichž lze říci, že již
mají přímou pracovní zkušenost ze zemí EU. Na podporu letošní generace projektů
mobility se vynaloží kolem 1,1 mil. EUR, tedy téměř 35 mil. Kč. Po začlenění České
republiky do EU se částka na podporu projektů mobility zhruba zdvojnásobí, takže
bude moci podpořit výrazně větší počet projektů a vyslat do zahraničí výrazně větší
počet osob. Předpokladem pro využití těchto lákavých možností však je, že české
organizace předloží dostatečné počty projektů. Nejbližším termínem pro předložení
dalších návrhů projektů mobility je 13. únor 2004.  

Aby se zvyšovaly nejen počty projektů mobility, ale i jejich kvalita, iniciovala
Národní agentura programu Leonardo da Vinci v České republice jako v jedné z mála
evropských zemí soutěž o udělení certifikátu osvědčujícího nejvyšší kvalitu projektu.
Letos v březnu byl takový certifikát udělen 10 odborným školám, jejichž projekty
v náročném hodnocení prokázaly nejvyšší kvalitu. Šlo o projekty, schválené v roce
2000. Nyní se již bude tato soutěž opakovat každoročně. Tím, že se po udělení
certifikátu všechny oceněné projekty prezentují relevantnímu okruhu posluchačů,



rozšiřuje se i potřebná informovanost o tom, jak vypadá příprava a řízení takového
projektu a to pak může být inspirující pro potenciální nové předkladatele projektů.            

Letošní rok přinesl i další druh leonardovských projektů - pilotní projekty. To jsou
již rozsáhlé (dvouleté až tříleté) nadnárodní vzdělávací projekty, v nichž vždy skupina
organizací z různých zemí společně vypracovává nějaké inovativní vzdělávací
materiály. Hodnocení návrhů projektů probíhá jak na národní, tak i na evropské
úrovni a o schválení rozhoduje Evropská komise. Obstát při náročném hodnocení
v silné konkurenci projektů z téměř 30 zemí se podaří jen nejlepším projektům, takže
podíl schvalovaných projektů se pohybuje kolem 15 %. 

Letos Evropská komise schválila 7 pilotních projektů, předložených českými
organizacemi. Tento počet je v mezinárodním srovnání úspěchem, protože
srovnatelně velké země mají většinou nižší počet schválených pilotních projektů.
Potěšitelné je, že mezi těmito projekty i jsou i takové, jejichž cílem je vypracovat
inovativní vzdělávací materiály využitelné i při vzdělávání dospělých. Seznam
projektů s uvedením jednotlivých předkladatelů, partnerských zemí a témat je
dostupný na internetové stránce Národní agentury programu na adrese
www.nvf.cz/leonardo. Kromě toho jsou ovšem české organizace začleněny do
pilotních projektů zahraničních předkladatelů. Přesný počet takových případů nyní
ještě není znám, avšak lze jej odhadnout na několik desítek. Nejbližším termínem pro
předložení předběžných návrhů pilotních projektů je 3. říjen 2003. 
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