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Academia je projekt evropských stáží pro výchovné a profesní poradce, který
probíhá v rámci evropského programu Leonardo da Vinci už od roku 1993. V
roce 2000 se k projektu Academia připojila také naše země, a to prostřednictvím
Národního informačního střediska (NISP) pro poradenství při Národním
vzdělávacím fondu. NISP je národním koordinátorem tohoto projektu v ČR a
spolupracuje na něm s Masarykovou univerzitou v Brně. 

Cíle tohoto projektu výměn pro poradenské pracovníky se shodují se záměry
vyplývajícími z Národního plánu zaměstnanosti, dokumentu Ministerstva práce a
sociálních věcí a také jsou ve shodě s Koncepcí vzdělávání a rozvoje vzdělávacího
systému v ČR, dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
O co tedy jde? Každoročně (a to v období od ledna do konce května) nabízí projekt
Academia profesním a výchovným poradců možnost absolvovat týdenní stáž v
zahraničí na různých pracovištích podle předem dohodnutého programu. Například se
účastníci seznamují s fungováním poraden, úřadů práce, informačních středisek, se
systémem školství a dalšího vzdělávání v evropských zemích. Každá stáž je obvykle
kombinací praktické a teoretické části, během níž účastník zevrubněji poznává
poradenský systém navštívené země. Nabídka teritorií, kam za odborným poznáním
vyjet na zkušenou, je poměrně pestrá. Nechybí v ní Německo, Velká Británie,
Francie, skandinávské země, Estonsko, Irsko či Dánsko. Ostatně přehled nabízených
stáží a přihlášku najdou zájemci na internetové adrese http://www.ac-
creteil.fr/steurop, kde je vystaven i katalog stáží podle zemí, které se na projektu
podílejí.
Dosud byly pro poradce z ČR organizovány dva ročníky těchto stáží, jichž se
účastnilo 23 poradců z celé republiky. V současné době až do konce listopadu 2003 se
zájemci o tyto odborné stáže z řad poradců působících ve školách, pedagogicko-
psychologických poradnách či na úřadech práce mohou hlásit do výběrového řízení, z
něhož bude pak odbornou komisí vybráno 10 účastníků a 2 náhradníci pro odborné
stáže projektu Academia v roce 2004. 
Přihlásit se do projektu Academia může každý, kdo splňuje základní kritéria výběru.
Těmi jsou především: jazykové znalosti, praxe v oblasti poradenství aktivní účast na
organizaci výměn či stáží zahraničních poradců v ČR, záruka spolufinancování ze
strany zaměstnavatele, a to ve výši 1/11 celkových nákladů  a přínos stáže pro další
práci.
Každý účastník zpracovává po návratu ze stáže hodnotící zprávu. Přehled hodnotících
zpráv, kde lze nalézt konkrétní informace o průběhu i přínosu stáží pro ty, kdo už v
minulých letech stáží projektu Academia prošli, lze nalézt na internetové adrese
www.nvf.cz/euroguidance. Ze zkušeností účastníků stáži vyplývá, že týden strávený
na odborných pracovištích v cizině byl pro ně odborným i profesním obohacením.
Mnohdy byla stáž pro české poradce inspirací jak vlastní profesní aktivitu rozvíjet
anebo jak do ní vnést něco nového.
Bližší informace o stážích projektu Academia lze najít na internetu na adrese:
www.nvf.cz/euroguidance  nebo lze kontaktovat pracovníky NISP na e-mailu:
nisp@nvf.cz.


