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Evropský program Leonardo da Vinci má svá pravidla a vyžaduje od účastníků
dodržení řady podmínek. Veškeré informace o účasti v programu lze získat v
Národní agentuře programu Leonardo da Vinci při Národním vzdělávacím
fondu nebo na internetu na  www.nvf.cz/leonardo. 

Výhodou účasti v evropském programu Leonardo da Vinci je finanční podpora
schválených projektů z prostředků programu, což umožňuje účastníkům z ČR
spolupracovat se zahraničními partnery za finančních podmínek, na které by jinak
české školy a instituce dosáhly velice obtížně anebo vůbec by takou možnost neměly.
V podstatě existují dvě hlavní oblasti aktivit, do nichž se lze v rámci programu
začlenit. Ta první zahrnuje oblast pilotních projektů, ta druhá se zaměřuje na oblast
mobilit neboli odborných stáží a výměn informací. V případě pilotních projektů je
cílem účastníků  vytvoření produktu, který znamená inovaci odborného vzdělávání.
Pilotních projektů se mohou se účastnit školy, podniky a jiné organizace. Podstatná
při předkládání návrhu takového projektu je mezinárodní spolupráce na tvorbě
výsledného produktu. Pilotní projekty jsou pro předkladatele záležitostí dosti
náročnou nejen pokud jde o zpracování návrhu projektu , ale zejména pokud jde o
jeho schválení, které se řídí přísnými kritérii a probíhá ve dvou kolech – na národní a
celoevropské úrovni, kdy se vybírá ze silné mezinárodní konkurence. Účastníci musí
vždy počítat s tím, že jimi navržený projekt nemusí být vybrán. 
V případě výměn a stáží je program Leonardo da Vinci zaměřen na vysílání studentů
a učitelů anebo mladých pracovníků firem do zahraničí, např. do partnerské školy či
firmy, kde student nebo pracovník pobývá na odborné stáži, aby se seznámil s tím, jak
se v jeho oboru pracuje v zahraničí a získal nové zkušenosti. Účastníkem takového
projektu mobilit musí být vždy právnická osoba a opět je předpokladem mezinárodní
partnerství. 
Ale vezměme si konkrétní příklad jednoho úspěšného českého předkladatele v oblasti
pilotních projektů . Jaké problémy musí při přípravě projektu vlastně překonat?  
Mezi úspěšné předkladatele pilotních projektů patří Vyšší odborná škola a Střední
odborná škola Gustava Habrmanna v České Třebové. V roce 2001 se její projekt
Výuka mezinárodní logistiky pomocí jazykových modulů a e-learningu umístil mezi 5
nejlepšími projekty z ČR, které vybrala hodnotící komise v Bruselu. Celkem se o
schválení v roce 2001 ucházelo v ČR 69 návrhů projektů. Podle ředitele školy Ing.
Milana Kmenta tkví základ úspěchu navrhovaného projektu už v jeho počáteční
přípravné fázi, tedy v jasném stanovení cíle, který má projekt přinést. Věděr, jaké chci
výstupy a co pro to udělat a to ve spolupráci se zahraničními partnery.  Ve VOŠ v
České Třebové připravují odborníky v oblasti logistiky a managementu. Zjistili, že
jazyková výuka v těchto oborech vyžaduje také zvládnutí odborné terminologie. A
zde jsou ve výuce slabiny. Proto cílem jejich projektu bylo vytvoření modulové výuky
angličtiny pro využití v logistice výroby i dopravy. A výsledek? Zatím dokončených
šest výukových modulů, které využívají učitelé této VOS při výuce a který je pro
studenty doplňkem při studiu cizího jazyka. Do budoucna by se mohlo povést tuto
výuku s pomocí zúčastněných evropských partnerů  publikovat a používat mimo
hranice ČR. A to je ostatně dalším ambiciózním cílem evropského programu
Leonardo da Vinci - aby na projektu pracovali všichni partneři ze zahraničí, kteří do
projektu vstoupili a aby jeho výstup byl použitelný i v zahraničí na partnerské škole.

http://www.nvf.cz/leonardo


Zde velice záleží na výběru vhodných zahraničních partnerů. Jak je hledat? Zmíněný
projekt z České Třebové  jich měl 14 a podle ředitele Kmenta je ideální, když své
partnery znáte z dřívějška. Mnohem snáze se společně řeší úkoly i problémy projektu.
Jeho škola to štěstí měla, protože se společně s nizozemskými školami a institucemi a
dalšími 11 českými školami účastnila v rámci pilotního projektu utváření systému
vyššího odborného studia u nás před deseti lety. Každý takové možnosti nemá, jak
tedy postupovat jinak?  Další cestou, jak hledat zahraniční partnery pro konkrétní
projekt , je například  pomocí referencí od jiných škol a organizací anebo přes
databázi pro vyhledávání partnerů na adrese http://www.leonardodavinci.net/psd.
Na ní si lze přečíst popisy projektových záměrů různých zahraničních organizací,
které hledají pro svůj projekt partnera a také lze do této databáze umístit popis
vlastního projektového záměru a charakteristiku žádoucího partnera.
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