
Leonardo říká: Neobjevujte již objevené

Jaromír Coufalík

Program Leonardo da Vinci podporuje inovativní vzdělávací projekty pro odborné vzdělávání
mládeže i dospělých ve všech sektorech. Během svého prvního období (v letech 1995 – 1999)
se programu zúčastnilo asi 77 000 organizací. Vedle toho program umožnil zahraniční
odborné stáže více než 127 000 mladých lidí, učitelů a lektorů. Ve druhém období programu,
které začalo v roce 2000 a potrvá do konce roku 2006, se tyto údaje každoročně dále zvyšují. 

Aby se informace o výsledcích takového množství projektů co nejvíce šířily a hlavně aby se
produkty těchto vzdělávacích projektů v různých zemích co nejvíce využívaly, vznikaly
postupně databáze, které může využívat každý, kdo o nich ví a má o ně zájem.
K nejdůležitějším veřejně přístupným patří databáze projektů a produktů, nazývané
kompendium. V nich jsou uloženy informace o tisících vzdělávacích projektech programu
Leonardo da Vinci. Tyto databáze lze snadno a zdarma využívat. 

Přístup do kompendia projektů a produktů je velmi snadný z internetové stránky české
Národní agentury programu Leonardo da Vinci (www.nvf.cz/leonardo), která působí jako
součást Národního vzdělávacího fondu. Na úvodní straně této stránky je totiž přímý odkaz na
Evropskou komisi, jímž se lze pouhým klinkutím dostat na evropskou webovou stránku
programu. Pod názvem Searchable Database of the Leonardo da Vinci Project´s
Compendium and Products se objeví se text s informacemi o kompendiu a produktech, a to
v angličtině, francouzštině a němčině.. 

Pokud jde o projekty programu Leonardo da Vinci, jejichž koordinátorem je česká
organizace, informace o nich jsou dostupné v českém kompendiu projektů. To je zájemcům
také k dispozici na již uvedené webové stránce. Na levé liště pod názvem Výsledky. Kromě
toho vydává Národní agentura programu Leonardo da Vinci kompendium projektů
každoročně jako publikaci. Zájemci ji mohou získat zdarma v Národní agentuře programu,
například na základě žádosti o zaslání prostřednictvím e-mailu na adresu leonardo@nvf.cz. 

Evropská komise v loňském roce iniciovala práce směřující k výběru nejlepších projektů a
jejich analýze. Na těchto pracích se podílí i většina národních agentur programu Leonardo da
Vinci, včetně české. Všechny projekty zahájené v letech 2000 - 2002, v nichž se vyvíjejí nové
vzdělávací materiály, byly podle svého obsahového zaměření rozděleny do pěti tematických
skupin:

• Integrace do trhu práce
• Rozvoj dovedností v podnicích,  zejména malých a středních 
• Adaptace nabídky vzdělávání a nové metody vzdělávání - kvalita vzdělávání
• Transparentnost, hodnocení a validace znalostí 
• E-learning

Za účasti expertů z různých zemí již probíhají hodnocení a analýzy téměř tisíce vzdělávacích
projektů spadajících do uvedených tematických skupin. Informace o těchto pracích ve všech
pěti tematických skupinách mohou zájemci najít na internetové stránce www.socleoyouth.be. 
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