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Jako každoročně i letos v březnu se v Praze konala celostátní konference evropského
programu Leonardo da Vinci. Tentokrát se věnovala zejména jedné oblasti tohoto
programu, a sice mobilitám. Ty zahrnují jednak stáže (tj. odborné praxe žáků a
studentů všech druhů odborných škol, absolventů i nezaměstnaných – a mladých
pracovníků podniků) a jednak také zahrnují výměny informací a zkušeností
vzdělavatelů (učitelů, lektorů, personalistů). Samozřejmě, že jde o mobility v rámci
zemí Evropské unie. 
Konference byla jednak příležitostí k bilanci toho, co se v posledních letech podařilo,
a jednak poprvé na ní byly předána ocenění , tzv. Pečeť kvality, 10 nejlepším
projektům za rok 2000. Soutěž o udělení Pečetě kvality nejlepším projektům mobilit
připravovala Národní agentura programu Leonardo da Vinci při Národním
vzdělávacím fondu ve druhé polovině roku 2002. Mimochodem jde o jednu z prvních
soutěží tohoto druhu v rámci Evropy. Tato soutěž by se také měla stát nástrojem pro
zvyšování kvality projektů mobility v ČR. Měla by se vyhlašovat každý rok a to vždy
pro projekty mobility schválené v určitém roce. Poprvé se tato soutěž týkala projektů
schválených v roce 2000. Shodou okolností se držiteli Pečetě kvality na základě
hodnocení projektů třemi nezávislými hodnotiteli staly letos výhradně školy, a to
různého typu. Těmi nezávislými hodnotiteli byli experti zatupující obor středního a
vyššího odborného vzdělávání, oblast vysokoškolského vzdělávání a oblast podpory
zaměstnanosti, trhu práce a rozvoje lidských zdrojů. Metodologie hodnocení
obsahovala kolem 34 kritérií, které se týkaly např. inovativnosti projektu, jeho
výsledků a přínosů, řízení projektu, možností jeho uplatnění a šíření v dalších
organizacích apod. 

Kdo byl poprvé letos oceněn Pečetí kvality a za jaké projekty?

• Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou za projekt „Agro-gastroteam do
Evropy“

• Integrovaná střední škola (ISŠ) energetická Chomutov ze projekt „Činnost
zásahových jednotek v záchranném a havarijním systému zemí EU“

• VOŠ informačních služeb, Praha 4 za projekt „Síť praxí pro informační
specialisty“

• VOŠ, Střední zemědělská škola a SOU Chrudim za „Silné a slabé stránky v řízení
rodinné farmy“

• Střední průmyslová škola a VOŠ Písek za projekt „Marketingový a sociologický
průzkum trhu elektrotechnického zboží“

• SOŠ Jihlava za projekt „Česko-nizozemská potravinářsko-zemědělská
specializace“

• Střední školy Educhem, Meziboří za projekt „ACTA 2000“
• VOŠ zdravotnická praha 5 za projekt „Klinické stáže v komunitní péči“
• ISŠ, odborné učiliště a učiliště Údlice za projekt „SOCIO“
• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze za projekt „Odborná praxe

studentů oboru chemického inženýrství a technické elektrochemie“



Bilancování
O výsledcích programu mobilit v posledních letech na konferenci informovala Ing.
Iva Tatarková, koordinátorka projektů mobilit programu Leonardo da Vinci. Nechme
nyní hovořit čísla, která potvrdí, jak zájem o program Leonardo da Vinci v naší zemi
roste. S finanční podporou programu Leonardo da Vinci vyjíždějí ročně od roku 1997,
kde se ČR do programu oficiálně zapojila, stovky mladých lidí získávat pracovní
zkušenosti v zemích EU. 
Od roku 1997 do roku 2002 bylo předloženo v oblasti mobilit 606 projektových
návrhů, z nichž 394 bylo schváleno a získalo finanční příspěvek na realizaci. V rámci
těchto schválených projektů vycestovalo téměř 4.300 lidí na zahraniční odborné stáže
a výměny. Největší počet účastníků byl z řad studentů SOU, SOŠ a VOŠ (65 % z
uvedeného počtu), vysokoškolští studenti tvořili 12 % účastníků, mladí pracovníci 9
% účastníků. 14 % z celkového počtu účastníků připadlo na učitele, lektory a
manažery lidských zdrojů. Rozšiřují se s také obory, v nichž projekty mobility
probíhají. Vedle tzv. gastro oborů (hotelnictví, číšnictví, kuchaři, gastronomie) ,
cestovního ruchu, obchodu a služeb, jsou v programu zastoupeny také stavební a
strojírenské obory, obory zemědělské, dále zdravotnictví, sociální služby, energetika,
oděvní a textilní obory, doprava, veřejná správa, chemická výroba, zpracování dřeva,
finančnictví či telekomunikace atd. Ale objevují si méně frekventované obory, jako je
knihař nebo chovatel cizokrajných zvířat.
Celkové příspěvky přidělené na podporu českých projektů stáží a výměn -  od roku
1997 do roku 2002 včetně - činí přes 4,5 miliónů Euro.
V únoru tohoto roku bylo předloženo dalších 112 projektových návrhů stáží a výměn,
z nichž 105 mělo veškeré požadované náležitosti a postoupilo do dalšího kola
hodnocení. 
Na podporu projektů mobility roku 2003 je vyčleněna částka přesahující 1 162 000
Euro, s jejíž pomocí by dalších přibližně 1 100 mladých lidí mělo získávat evropské
zkušenosti.
Bez zajímavost není ani fakt, že v programu Leonardo jsou v ČR zastoupeny
organizace ze všech 14 krajů ČR. A potěšitelná je i skutečnost, že narůstá počet
zahraničních projektů mobility směrovaných ze zahraničí do ČR.
Více informací o programu Leonardo da Vinci lze najít na www.nvf.cz/leonardo.

http://www.nvf.cz/leonardo
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