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Aktivity pro odborné vzdělávání 

 
Decentralizované aktivity 
• KLÍČOVÁ AKCE 1  

Vzdělávací mobilita jednotlivců 

• KLÍČOVÁ AKCE 2 

Strategická partnerství 

 

Centralizované aktivity 
• KLÍČOVÁ AKCE 2 

Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů 

 Znalostní aliance 

 Aliance odvětvových dovedností 

 

 

 

 



Klíčová akce 1 
Vzdělávací mobilita jednotlivců 

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě 

• praktická stáž v podniku či podobné organizaci 

• praktická stáž na odborné škole zahrnující odborný výcvik (období praxe) 

 

Mobilita pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 

• výukové/školicí pobyty) 

umožňuje učitelům odborných škol vyučovat na partnerské škole či pracovníkům z 
podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním 

• profesní rozvoj pracovníků 

umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní stáže nebo sdílením 
zkušeností (stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci 
zabývající se odborným vzděláváním 

 

Doba trvání projektu: 1 nebo 2 roky 

Termín podání žádostí – Výzva 2015 – 4.3.2015 

 



Klíčová akce 2 
Strategická partnerství 

 
  výměna zkušeností, vzájemná inspirace, příklady dobré praxe 

 

 spolupráce pro inovace, nové přístupy ke vzdělávání 
 

 tvorba společných vzdělávacích programů 
 

 spolupráce i napříč sektory vzdělávání 
 

 spolupráce se sektorem zaměstnavatelů, podnikání 
 
 

-projekty trvající 2 nebo 3 roky 
-projekty malého nebo velkého rozsahu 
-minimálně 3 partneři ze 3 různých zemí zapojených do 
programu Erasmus+ 
 
Termín podání žádostí – Výzva 2015 – 30.3.2015 
 

 
 
 

 



Klíčová akce 2 
Znalostní aliance (Knowledge Alliances) 

  Termín podání: 26.2.2015 

 Projekty orientované na výsledek 

 Spolupráce vysokoškolských institucí a podniků 

 Cíl: podpora inovací ve vysokoškolském vzdělávání a podnikání 

 Možné zapojení partnerských zemí jako „partner“ 

 Žadatel (organizace z programových zemí) 

 Doba trvání: 2 nebo 3 roky 

 Partnerství: min. 6 organizací z nejméně 3 programových zemí, z toho 
min. 2 VŠ a 2 podniky) 

 Příspěvek: 2 roky: 700.000 euro, 3 roky: 1000 000 euro 

 

 Příklady: Společný vývoj nových vyučovacích metod,  Zavedení podnikatelského vzdělávání 

do všech oborů, Nové možnosti vzdělávání prostřednictvím uplatňování podnikatelských 
dovedností,  Výměna znalostí mezi VŠ a podniky, Testování inovačních opatření, Krátkodobé 
výměny studentů, výzkumných pracovníků, vyučujících a zaměstnanců podniků, Zapojení 
zaměstnanců podniku do výuky a výzkumu 

 

 

 

 



 

 Klíčová akce 2  
Aliance odvětvových dovedností 

(Sector Skills Alliances) 
   Termín podání: 26.2.2015 

 Projekty zaměřující se na kvalifikační mezery, na potřeby 
konkrétních odvětví na trhu práce a poptávku po nových 
dovednostech 

 Základní rysy: inovace v OVP, dopad (pokračující partnerství, změny) 

 Jak? – modernizace OVP, využití inovací, výměna znalostí a 
praktických postupů mezi institucemi OVP a trhem práce, 
začlenění praktické výuky 

 Způsobilá odvětví: např. textilní, obchodní, ICT, ekologie ….. 

 Možné zapojení partnerských zemí jako „partner“ 

 Doba trvání: 2 nebo 3 roky 

 Partnerství: min. 9 organizací ze 3 zemí programu + další 
podmínky (PG) 

 Příspěvek: 2 roky: 700.000 euro, 3 roky: 1000 000 euro 
 http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/ssa/progress2_en.pdf 
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 Klíčová akce 2  
Aliance odvětvových dovedností 

(Sector Skills Alliances)  
  

Příklady: 

 Definování dovedností a potřeb OVP v určitém hospod. odvětví 

 Stanovení školících potřeb (vycházejících z ESCO) 

 Návrhy společných výukových osnov (osnovy EU pro dané odvětví) 

 Využívání společných výukových osnov v praxi 

 Usnadnění, uznávání a certifikace výsledků učení uplatňováním 
zásad ECVET 

 

 ECVET – evropský systém kreditů pro OVP 

 EQF – evropský rámec kvalifikací 

 EQAVET – princip kontroly kvality 

 

 

 

 

 

 



Evropský systém kreditů pro 
odborné vzdělávání - ECVET 

Cíl 
 Šíření a podpora nástroje ECVET a jeho zavádění v České republice pomocí aktivit 

Národního týmu expertů 

Cílové skupiny 
 Instituce podílející se na odborném vzdělávání a přípravě 

 Zaměstnavatelé 

 Čeští řešitelé mezinárodních projektů 

 Pracovníci odpovědní za rozvoj odborného vzdělávání na národní a regionální 
úrovni (policy makers) 

Aktivity 
 Školení cílových skupin 

 Poradenské služby, vytváření kontaktů 

 Diseminační aktivity 

 

 

 

 

 



POZVÁNKY NA AKCE 



Co nás čeká do konce roku 2014? 

 TCA aktivity 

-kontaktní semináře www.naerasmusplus.cz 

 

 Akce odboru odborného vzdělávání 

-Česko-slovenská konference ECVET (25.11.) 

- Seminář „Mobility v technickém vzdělávání“ (15.12.) 

-Informační semináře k Výzvě 2015 (9. a 11.12.) 

 

 Další akce a zajímavosti 

-Vydání Kompendia schválených projektů z Výzvy 2014 (prosinec) 
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KONTAKTY/INFORMACE  



Erasmus+  - kde se informovat  

 Národní agentura pro Erasmus+  

www.naerasmusplus.cz, www.dzs.cz 

 

 Výkonná agentura (EACEA) v Bruselu 

http://eacea.ec.europa.eu 

 

 Hlavní webová stránka Evropské komise:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm) 
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Kontakty 
Vedoucí odboru odborného vzdělávání/ECVET  
 Mgr. Helena Slivková  helena.slivkova@dzs.cz 
 

Klíčová akce 1 

 Mgr. Kristýna Jozífová  kristyna.jozifova@dzs.cz 

 Mgr. Monika Dolejšová  monika.dolejsova@dzs.cz 

 Mgr. Barbora Pavelková  barbora.pavelkova@dzs.cz 

 Mgr. Vladana Smotlachová  vladana.smotlachova@dzs.cz 

 Mgr. Ivana Stránská  ivana.stranska@dzs.cz 

 Mgr. Hana Svobodová  hana.svobodova@dzs.cz 
 

Klíčová akce 2 

 PaedDr. Martina Jeřichová martina.jerichova@dzs.cz 

 Mgr. Hana Krupičková   hana.krupickova@dzs.cz 

 Ing. Kateřina Langerová katerina.langerova@dzs.cz                      
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Děkuji za pozornost 

helena.slivkova@dzs.cz 

www.naerasmusplus.cz 
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