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Jak je odborné veřejnosti známo, evropský program na podporu inovací Leonardo da Vinci
již funguje řadu let; v České republice od roku 1997. Od té doby vzniká každoročně nová
generace projektů. Díky projektům mobility (odborné stáže mladých lidí v podnicích v
zemích EU nebo výměny zkušeností učitelů a lektorů) se tak každoročně zvyšuje počet těch,
kteří si touto formou zlepšují své odborné znalosti, cizojazyčné dovednosti a rozšiřují si
svůj obecný rozhled. Českých účastníků je již kolem pěti tisíc a každým rokem se toto číslo
zhruba o tisíc zvyšuje. Pro účastníky projektů mobility nebude vstup České republiky do
Evropské unie ničím mimořádným, protože si už dovedou z vlastní zkušenosti představit,
jaké to tam je.

Vedle projektů mobility se však v rámci programu Leonardo da Vinci každoročně začíná
pracovat také na pilotních projektech a projektech jazykových dovedností. V nich vždy
skupina organizací z různých zemí společně vypracovává inovativní vzdělávací materiály,
například učební texty pro mladé lidi i dospělé. Tematika těchto projektů je značně
různorodá, týká se různých oborů, od technických přes ekonomické až třeba k oborům
sociálním. Tyto projekty jsou rozsáhlejší a zpravidla se na nich pracuje dva až tři roky. Na
konci každého projektu „leží na stole“ jeho produkty, které se pak v příslušných cílových
skupinách používají. 

V České republice se takových projektů každoročně zahajuje nebo zakončuje 5 – 9. Protože
se však programu Leonardo da Vinci účastní celkem 30 evropských zemí, v evropském
měřítku je počet projektů mnohem vyšší. Lze odhadnout, že je jich více než 200. Tak se dá
říci, že program Leonardo da Vinci každoročně „vyprodukuje“ více než 200 nových
inovativních vzdělávacích materiálů pro různé obory a za řadu let implementace programu
Leonardo da Vinci je to tak už úctyhodné množství projektů a jejich produktů.. 

Přehled o těchto projektech – jak již bylo řečeno i na stránkách Andragogiky – lze nají v
tzv. kompendiu projektů programu Leonardo da Vinci, které je každému zájemci dostupné
na webové evropské stránce programu. Lze se na ji dostat přímo z webové stránky Národní
agentury programu na adrese www.nvf.cz/leonardo. Tam si lze vyhledávat projekty týkající se
uričtého oboru nebo tématu.

Cílem celého programu však není jen nějaké projekty zahájit a úspěšně ukončit, nýbrž
především vytvořené vzdělávací materiály v co nejširší míře využívat. Proto Evropská
komise asi před dvěma roky zahájila aktivitu, které se říká tematický monitoring. Tento
nepříliš výstižný výraz označuje práce, jejichž cílem je identifikovat na evropské úrovni
nejlepší projekty a jejich produkty (tj. projekty s největším potenciálním účinkem) a
nabídnout je k využití  potenciálním uživatelům. 

V rámci tematického monitoringu bylo ustaveno pět mezinárodních pracovních skupin, z
nichž každá se zaměřuje na projekty s určitou tematikou. Tematické skupiny byly se
zřetelem k cílům programu a k jeho cílovým skupinám stanoveny takto:
1. Integrace do trhu práce
2. Rozvoje dovedností v podnicích, zejména malých a středních

http://www.nvf.cz/leonardo


3. Adaptace nabídky odborného vzdělávání a nové metody odborného vzdělávání – kvalita
odborného vzdělávání

4. Transparentnost, hodnocení a validace znalostí
5. E-learning

Práce v každé tematické skupině se účastní pracovníci několika Národních agentur
programu Leonardo da Vinci, zástupci Evropské komise, Úřadu pro technickou pomoc
(TAO) a v některých skupinách také pracovníci Evropského střediska pro rozvoj odborného
vzdělávání (CEDEFOP). Vedení každé pracovní skupiny bylo vždy svěřeno některé
Národní agentuře. Práce první skupiny řídí rakouská Národní agentura, ve druhé skupině
nizozemská, ve třetí skupině britská, ve čtvrté francouzská a v páté německá. Česká
Národní agentura programu Leonardo da Vinci v Národním vzdělávacím fondu se účastní
tematického monitoringu velmi intenzivně, protože se podílí na pracích první, druhé a třetí
pracovní skupiny.   

Koncem loňského roku posílila Evropská komise tematický monitoring tím, že vyhlásila na
evropské úrovni veřejnou soutěž pro expertní pracoviště a po výběru pěti pracovišť nebo
skupin expertů tato pracoviště pomáhají výše zmíněným pracovním skupinám identifikovat
nejlepší leonardovské projekty. Tyto práce byly ukončeny v letních měsících a jejich
výsledky jsou nyní projednávány. Celý tematický monitoring má být ukončen přibližně
koncem letošního roku.  

Se zřetelem k tomu uspořádá česká Národní agentura programu Leonardo da Vinci 11.
prosince 2003 celostátní konferenci, na které budou prezentovány výsledky
tematického monitoringu na evropské úrovni. Účastníci této konference obdrží
informace o nejlepších projektech a z většiny tematických skupin bude vždy prezentován
některý konkrétní projekt. Pro konferenci se připravuje katalog nejlepších projektů. Zájemci
z různých pracovišť relevantních pro program Leonardo da Vinci jsou na tuto konferenci
srdečně zváni. Informace o tom, jak se na konferenci přihlásit, budou k dispozici na výše
zmíněné webové stránce Národní agentury programu. 
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