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         VINA E-Newsletter  

říjen 2018  

 

Představujeme Vám třetí newsletter projektu VINA, ve kterém se dozvíte o průběhu            

projektu v jeho závěrečné fázi a o workshopech, které byly zorganizovány ve všech             

partnerských zemích. 

Partnerské setkání v Polsku  

24. - 27. září 2018 se konal       

závěrečný meeting zástupců   

všech partnerských  

organizací v polském   

Gdaňsku. Hostující organizací   

bylo polské IRSE. Partneři se     

zaměřili zejména na diskuzi    

ohledně zbývajících aktivit   

projektu a finálních úprav    

intelektuálních výstupů, tedy   

databáze nástrojů pro   

ověřování neformálních a   

informálních dovedností, a   

ROTA Analyzátoru. 

Jednotliví partneři navrhli různé možnosti pro vylepšení dosavadní verze intelektuálních          

výstupů a také informace o plánovaných workshopech v jednotlivých zemích, které budou            

podrobněji popsány v následující části. 
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Workshop v Itálii (Palermo)  

Ve městě Palermo v Itálii byl v úterý 9. října 2018 uspořádán workshop prostřednictvím              

partnerském organizace EURO. Publikum bylo složeno zejména z byla tvořena učitelů,           

jejichž cílem je podpořit své studenty během jejich neformálního a / nebo informálního             

vzdělávání a studentů, kteří se zajímají o validaci svých schopností získaných           

prostřednictvím neformálního a / nebo informálního vzdělávání. Akce se zúčastnilo celkem           

73 lidí. 

První část workshopu byla zaměřena na prezentaci projektu VINA a jeho hlavních výstupů:             

databáze a analyzátoru ROTA, zatímco druhá část se zaměřila hlavně na využití a funkce              

výstupů s následnou debatou, kde mohli účastníci klást jakékoliv otázky. Dále byly také             

představeny některé osvědčené postupy týkající se neformálních a informálních dovedností          

a následovala přednáška o budoucnosti měkkých dovedností. 

Zpětná vazba od účastníků byla pozitivní: s úspěchem se setkala hlavně databáze a možnost              

přidat nové nástroje, zároveň byl pozitivně zhodnocen obsah celé přednášky a kompetence            

řečníků. 
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Workshop ve Spojeném království (University of Salford) 

7. a 8. listopadu proběhl závěrečný workshop na Salfordské univerzitě v Manchesteru,            

organizovaný partnerskou organizací European Learning Network (ELN). Cílovou skupinou         

byli studenti, doktorandi a pracovníci univerzity, kteří se zajímají o neformální a informální             

vzdělávání a možnosti validace dovedností získaných prostřednictvím neformálního a         

informálního vzdělávání. Akce se zúčastnilo celkem 47 lidí. 

Během workshopu měli účastníci možnost dozvědět se o programu Erasmus + a o tom, jak               

Evropská unie podporuje neformální / informální vzdělávání a možné způsoby validace           

dovedností. Celková zpětná vazba byla velmi pozitivní - účastníci označili databázi VINA jako             

velmi potřebnou a užitečnou a ocenili možnost přidání nových nástrojů. Rovněž vyjádřili            

velký zájem o program Erasmus + obecně a souhlasili s cílem EU zvýšit význam dovedností               

získaných mimo formální vzdělávání a potřebu jeho validace. 
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Workshop v Polsku (Słupsk) 

Workshop v Polsku se uskutečnil 18. října během konference Equality in Education            

Challenges-Needs-Opportunities. Události se zúčastnili akademici, lektoři, učitelé, školitelé,        

sociální aktivisté a studenti. 

Cíle, partnerské organizace, cílové skupiny a nástroje vytvořené v důsledku spolupráce byly            

prezentovány prostřednictvím multimediální prezentace. Databáze nástrojů pro neformální        

a informální dovednosti a analyzátor ROTA byly z praktického hlediska prezentovány pomocí            

příkladu konkrétního vyhledávání nástrojů. Při prezentaci byl zdůrazněn aspekt potřeby          

nástrojů pro validaci neformálního nebo informálního učení. 

Akce byla zakončena krátkou diskusí a otázkami ze strany publika o možnosti využití             

platformy a nápady pro další rozvoj platformy. Účastníci konference obdrželi propagační           

materiály o projektu VINA. 
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Workshop v Řecku (Athény) 

Partneři z Řecka (Electronic Compass) uspořádali celkem tři akce, aby dosáhli maximálního dopadu 

na diseminaci projektu na národní i mezinárodní úrovni. 

1. workshop – srpen 2018 

 

Společnost E-Compass zorganizovala 1. srpna 2018 první workshop v Aténách, kterého se            

zúčastnili zejména pracovníci vzdělávacího sektoru, konkrétně zástupci univerzitní        

studentské komunity v Aténách, místních nevládních organizací a učitelů a studentů           

odborných škol. 

Během prvního workshopu měli účastníci možnost seznámit se s projektem VINA, jeho            

partnery, cíli a výstupy. Zaměstnanci společnosti E-Compass představili účastníkům         

platformu, aby pochopili inovativní využití projektových výstupů. Účastníci si vyzkoušeli          

použití databáze a analyzátoru ROTA. 

Zpětná vazba účastníků byla pozitivní a mnozí dokonce vyjádřili svůj zájem získat více             

informací o vývoji databáze a analyzátoru ROTA. Seminář byl zakončen obecnou diskusí o             

projektu a pozvánkou na druhý workshop. 

 

 

 

 



  
                                                                                           Project No 2016-1-IT02-KA204-024581 

 

2. workshop - srpen 2018 

30. srpna 2018 uspořádal Electronic Compass workshop pod názvem "ICT a společenský            

mediální výcvik dospělých studentů". 

Během akce byly prezentovány projekty Erasmus+ týkající se tohoto tématu a projednány            

osvědčené postupy. Účastníci, dospělí studenti, učitelé ICT a sociální média měli možnost            

sdílet zkušenosti a získané z Řecka a dalších evropských zemí. Jako příklad projektů byl              

uveden projekt VINA a jeho databáze, která poskytuje jednotlivcům a institucím snadný            

přístup k širokému okruhu validačních nástrojů, informacím a projektům zaměřeným na           

neformální a informální vzdělávání. 

 

 

Na workshopu proběhla ukázka, jak používat databázi a ROTA analyzátor. Účastníci si poté             

procházeli databází ze svých notebooků, mobilních telefonů a tabletů a poskytli tak cennou             

zpětnou vazbu o obsahu a také o technických aspektech, jako jsou například navigační             

menu pro snadnější použití z mobilních zařízení. 
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3. workshop – listopad 2018  

E-Compass uspořádal  

23. listopadu 2018   

workshop s hlavním   

tématem Neformální  

dovednosti a neformální   

vzdělávání, ERASMUS +   

Program 2019  

Networking. Workshop  

se konal v hotelu v     

centru Atén (hotel   

Oscar) s účastníky z    

mládežnických 

organizací, učiteli  

odborných škol, zástupci nevládních organizací, studenty z univerzit a technických institucí. 

Během workshopu E-Compass představil koncept projektu VINA, cíle projektu a výstupy,           

aby publikum mělo příležitost porozumět hlavní oblasti projektu. Publiku byly také           

představeny neformální dovednosti a proběhla diskuze na téma validace dovedností v           

Řecku.  

Ve druhé části workshopu E-Compass představil webovou platformu s databází a           

účastníkům bylo podrobně vysvětleno, jak se v databázi orientovat. 

Nakonec všichni účastníci vyplnili hodnocení celé akce. 
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Workshop v České republice (Praha) 

Workshop projektu  

VINA byla uspořádán v    

úterý 20. listopadu   

2018 v Praze   

Evropskou rozvojovou  

agenturou. 

Akce byla otevřena pro    

veřejnost a publikum   

bylo složeno z   

dospělých s  

vysokoškolským 

vzděláním i bez   

vysokoškolského 

vzdělání, studentů v   

posledním ročníku  

studia a absolventů vysokých škol, kteří se chystají provést validaci svých neformálních nebo             

informálních dovedností. Akce se zúčastnilo celkem 30 lidí. 

Nejprve proběhla prezentace o mezinárodních projektech obecně, s příkladem projektu          

VINA. Byly prezentovány cíle projektu a partneři, účastníkům byla vysvětlena databáze a            

analyzátor ROTA. 

Zpětná vazba od účastníků byla pozitivní, účastníci kladli mnoho otázek, diskutovali o            

možnosti využití databáze a většina z nich uvedla, že ji budou používat v budoucnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


