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Všem zájemcům, kteří připravují projekty do programu Leonardo da Vinci, podporujícího oblast 
odborného vzdělávání, připomínáme, že se blíží uzávěrka pro podání projektů mobility: 
* návrhy na vyslání studentů nebo mladých pracovníků na stáž do podniků v zemích EU, 
* návrhy na vyslání lektorů či personalistů na výměnu zkušeností s kolegy ze zemí EU. 
Uzávěrka podání přihlášek pro tyto projekty mobility je 10. 2. 2006. Všechny potřebné informace 
najdete na stránkách Národní agentury Leonardo da Vinci při Národním vzdělávacím fondu: 
www.nvf.cz/leonardo. 
 
Nové projekty 
 
Různé české organizace předkládají každoročně návrhy vzdělávacích projektů se žádostí o udělení 
grantu z evropského programu na podporu odborného vzdělávání Leonardo da Vinci. V rámci tohoto 
programu se předkládají tři druhy projektů. Prvním jsou projekty mobility. Jsou to návrhy na vyslání 
studentů odborných škol nebo mladých pracovníků podniků (a také mladých nezaměstnaných) na 
několikatýdenní nebo několikaměsíční odbornou stáž v podnicích v některé zemi EU nebo také 
několikatýdenní výměnu zkušeností učitelů odborných škol a personalistů z podniků se svými 
zahraničními kolegy. Letos bylo v České republice předloženo 163 projektů mobility, z nichž bylo 136 
schváleno. To umožní, aby odbornou stáž v zahraničí absolvovalo s podporou programu Leonardo da 
Vinci více než 2300 osob. K přínosům těchto projektů patří zlepšení odborných znalostí účastníků, 
zlepšení jejich cizojazyčných dovedností, rozšíření jejich rozhledu a pro překladatelské organizace 
také zlepšení jejich mezinárodní spolupráce. 
 Dalšími druhy projektů jsou tzv. pilotní projekty a projekty jazykových dovedností. Jsou to 
projekty, v nichž několik organizací z různých zemí společně vypracovává nové vzdělávací materiály 
pro odborné vzdělávání určité cílové skupiny. Tyto projekty jsou rozsáhlejší, trvají zpravidla dva roky. 
Letos bylo v České republice předloženo 43 návrhů projektů řízených českými organizacemi. 
Evropská komise jich po náročném procesu hodnocení vybrala osm. To je v mezinárodním srovnání 
velmi dobrý výsledek. Z těchto osm projektů jsou čtyři pilotní projekty a čtyři projekty jazykových 
dovedností. 
 Ke schváleným pilotním projektům patří 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. Budou 
určeny jak studentům technických oborů, tak i pracovníkům podniků. Budou k dispozici na internetu a 
také na CD. Na projektu budou spolupracovat další organizace z Německa, Slovenska, Rakouska, 
Řecka, Portugalska a Francie. 
 Česká zemědělská univerzita začala pracovat na pilotním projektu Systém osobního portfolia 
pro rozvoj podnikatelských a projektových dovedností. Spolu s pěti zahraničními partnery vypracuje 
devět vzdělávacích modulů zaměřených na zlepšování znalostí potenciálních či skutečných mladých 
podnikatelů, které jsou potřebné pro úspěšné podnikání. 
 Opavská poradenská a vzdělávací organizace DC Vision bude v rámci pilotního projektu E-
learningové nástroje v oboru destinačního managementu v cestovním ruchu pracovat se svými osmi 
zahraničními partnery na vzdělávacích materiálech, které budou moci využít odborné 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. Spolu se 
svými partnery z Polska, Maďarska, Slovenska, Německa a Rakouska porovná a zhodnotí současný 
stav vzdělávání zemědělských poradců, kteří v jednotlivých regionech pomáhají farmářům v rozvoji 
jejich podniků, a vypracuje jednotnou metodiku vzdělávání a certifikace těchto poradců. 
 Další čtyři schválené projekty jsou projekty jazykových dovedností. Jejich společným rysem je, 
že jsou zaměřeny na vypracování inovativních vzdělávacích materiálů pro zlepšení cizojazyčných 
dovedností v určitém sektoru. Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu zahájila práce na 
projektu Škola odívání - multimediální a internetová příručka pro mezinárodní obchod. Jak již název 
projektu naznačuje, výsledkem projektu bude soubor vzdělávacích materiálů umožňujících studentům 



a pracovníkům v oděvnictví zlepšit znalosti cizojazyčné odborné terminologie. K výsledkům projektu 
bude patřit například výkladový slovník s 2000 výrazy, multimediální příručka v 10 jazycích apod. 
 Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě se svým projektem Zdraví a jazyky pro 
Evropu zaměřila na obor zdravotnictví. Vypracuje se svými partnery z Rakouska, Německa, Řecka, 
Polska, Portugalska a Slovenska vzdělávací moduly zlepšující znalosti české a anglické odborné 
terminologie interkulturní znalosti zdravotnických pracovníků, kteří přichází primárně do styku s 
pacienty nebo účastníky nehod. 
 Českomoravská jednota neslyšících v Brně bude v projektu Eurosigns 2 -Evropská znaková 
řeč pro profesionály spolu se svými partnery z Rakouska, Finska, Irska a Velké Británie pracovat na 
třech vzdělávacích modulech pro uživatele různých národních verzí znakové řeči pro neslyšící. K 
produktům projektu budou patřit i vzdělávací materiály pro zlepšení znalostí znakové řeči o různých 
povoláních a o cestování. 
 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. 
 Jména kontaktních osob jednotlivých projektů, které mohou o projektech poskytnout 
podrobnější informace, a jejich e-mailové adresy jsou k dispozici na webové stránce Národní agentury 
programu Leonardo da Vinci na adrese www.nvf.cz/leonardo. 
 Současně se schválením uvedených osmi projektů řízených českými organizacemi schválila 
Evropská komise téměř 250 podobných projektů řízených organizacemi z dalších 30 evropských zemí 
účastnících se programu Leonardo da Vinci. To ukazuje, že s podporou tohoto programu vzniká v 
Evropě každoročně značné množství vzdělávacích materiálů pro nejrůznější sektory a cílové skupiny. 
Zpravidla jsou zájemcům k dispozici zdarma. Přehled o těchto projektech lze získat v evropském 
kompendiu projektů programu Leonardo da Vinci na internetové adrese http://europa.eu.int/comm/ 
education/programmes/leonardo/new/ leonardo2en.html v oddíle Databases. 
 


