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Generální direktorát Vzdělávání a kultura Evropské komise schválil udělení grantů na podporu nových 
pilotních projektů a projektů jazykových dovedností z evropského programu na podporu odborného 
vzdělávání Leonardo da Vinci. Tyto projekty patří spolu s projekty mobility (odborné stáže mladých lidí 
v zahraničí) k hlavním projektům tohoto programu. V rámci pilotních projektů organizace z různých 
zemí společně vypracovávají nové studijní materiály pro vzdělávání určité cílové skupiny v určitém 
oboru. 
 Projekty jazykových dovedností jsou zase zaměřeny na vypracování nových vzdělávacích 
materiálů zlepšujících výuku cizojazyčné odborné terminologie. Mezi schválenými projekty je také osm 
projektů, které připravily a budou řídit české organizace. Osm schválených projektů tohoto druhu je v 
mezinárodním srovnání velmi dobrý výsledek. Mezi schválenými pilotními projekty je projekt ostravské 
poradenské organizace Inorga Consulting E-learning pro operátory číslicově řízených strojů. Jeho 
výsledkem bude pět vzdělávacích modulů (např. Simulace práce číslicově řízeného stroje) v češtině, 
angličtině a dalších jazycích pro studenty technických oborů i pracovníky podniků. 
 Česká zemědělská univerzita v Praze uspěla s pilotním projektem Systém osobního portfolia 
pro rozvoj podnikatelských a projektových dovedností. 
 Opavská poradenská a vzdělávací organizace DC Vision bude v rámci projektu E-learningové 
nástroje v oboru destinačního managementu v cestovním ruchu se svými osmi zahraničními partnery 
pracovat na vzdělávacích materiálech, které budou moci využít školy a podniky v oboru cestovního 
ruchu a také regionální orgány zabývající se rozvojem cestovního ruchu. 
 Pražský Ústav zemědělských a potravinářských informací bude pracovat na pilotním projektu 
Odborné kompetence a certifikace zemědělských poradců ve světě otevřeného trhu služeb. 
 Další schválené projekty jsou projekty jazykových dovedností. Asociace textilního, oděvního a 
kožedělného průmyslu bude řídit projekt Škola odívání - multimediální a internetová příručka pro 
mezinárodní obchod. 
 Ostravská Vysoká škola báňská Vypracuje pro zdravotní sestry a další pracovníky a také 
studenty čtyři vzdělávací moduly zlepšující znalosti české a anglické odborné terminologie. 
Českomoravská jednota neslyšících v Brně bude v projektu Eurosigns 2 - Evropská znaková řeč pro 
profesionály pracovat na třech vzdělávacích modulech pro tlumočníky a další uživatele různých 
jazykových verzí znakové řeči pro neslyšící. Olomoucká Univerzita Palackého poskytne po ukončení 
projektu Rozvoj jazykových kompetencí učitelů odborných škol učitelům odborných předmětů na 
odborných školách výukové materiály umožňující osvojování anglické a německé terminologie v 
oborech instalací, vytápění, autoopravárenství, elektrotechniky a stravování. 
 Projekty jsou většinou dvouleté. Na jejich podporu se celkem vynaloží 1,672 mil. eur. Jména 
kontaktních osob jednotlivých projektů a jejich e-mailové adresy jsou k dispozici na webové stránce 
Národní agentury programu Leonardo da Vinci www.nvf.cz/leonardo. 
 
 
 


