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PŘEDSTAVENÍ 
PROJEKTU 

 

PARTNEŘI 

 
PRVNÍ MEZINÁRODNÍ 

JEDNÁNÍ 

Projekt 2017-1-DE02-KA202-

004138 se nazývá Vývoj digitálních 

modulů založených na 

individuálním organizování 

vzdělávání pro znevýhodněné 

skupiny – ModuSOL. Projekt byl 

schválen Národní agenturou 

Erasmu v Německu v rámci 

programu EU Erasmus+  

2014-2020. 

Projekt byl schválen v rámci 

klíčové aktivity: Spolupráce na 

inovacích a výměně osvědčených 

postupů. 

Hlavním cílem projektu je rozvoj 

inovací prostřednictvím integrace  

a tvorby digitálního učebního 

obsahu v různých digitálních 

formátech, čímž se tak dosáhne 

zlepšení transverzálních digitálních 

kompetencích jak u učitelů, tak  

u studentů. 

Strategické partnerství 

odpovědné za realizaci projektu 

ModuSOL tvoří pět partnerů ze 

4 různých zemí: 

Berufsförderungswerk 

(Německo), projektový 

koordinátor;  

RegioVision 

(Německo);  

Dundee and Angus 

College (Skotsko); 

INSTITUT 

INPRO, a.s. 

(Česká republika)   

DECROLY 

(Santander, 

Španělsko), jako 

projektoví partneři.  

23. a 24. října proběhlo v 

Decroly (v Santanderu) úvodní 

jednání strategického 

partnerství projektu ModuSOL. 

Během jednání byly 

představeny a přiděleny 

jednotlivým partnerům různé 

povinnosti a byly naplánovány 

jednotlivé činnosti, které mají 

být splněny v rámci projektu. 

Prvním úkolem bude vytvoření 

dotazníků pro učitele a studenty, 

který zjistí, jakými digitálními 

kompetencemi disponují.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÍL 

ModuSOL je projekt spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených 

postupů.  

Hlavním cílem projektu je rozvíjet digitální učební obsah založený na 

samostatně řízených modulech pro výuku a učení adresovaný 

znevýhodněným cílovým skupinám 

Rozsah projektu bude zaměřen na vývoj výše zmíněného digitálního 

obsahu a také bude zaměřen na školení učitelů v zemích, kde se projekt 

realizuje. 
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SETKÁNÍ NA REGIONÁLNÍM MINISTERSTVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ OBLASTI 
KANTÁBRIE 

Regionální ministr školství z kantabrijské vlády Francisco 

Fernández Mañanes společně s generálním ředitelem 

odborných vzdělávacích studií Jesús Reimat se setkali s 

delegaci projektu ModuSOL pod vedením ředitele Decroly, 

Francisco Javier Muñize. 

Během setkání byl regionální ministr informován o cílech 

projektu a také o aktivitách, které budou během dvou let 

realizovány.  

Regionální ministr projevil svou podporu samotnému 

projektu a dalším podobným iniciativám, které přinášejí 

hodnotu mezinárodní spoluprácí v oblasti inovací a 

vzdělávání.  

Decroly, mluvící za všechny projektové partnery, chce znovu 

poděkovat ministrovi školství za přijetí a podporu projektu 

ModuSOL. 

 

 

OBECNÉ INFORMACE 

 STUDENTI ORGANIZACE DECROLY 
PROVEDLI PROJEKTOVÉ PARTNERY 

PO SANTANDERU  

Mezi aktivitami, které se mají v těchto dvou 

letech uskutečnit, je třeba zdůraznit realizaci 

dvou školících aktivit pro VET učitele v 

oblasti vzdělávání o metodologiích vytváření 

digitální vzdělávacích materiálů.  

Tyto školící aktivity se uskuteční v 

Santanderu a v Praze za účasti zástupců od 

všechn projektových partnerů.  

Dalším výstuptem bude vypracování 

kompletního vzdělávacího programu jak pro 

učitele, tak pro studenty zabývající se 

vývojem a využíváním digitálního 

vzdělávacího obsahu. 

Projekt bude zakončen závěrečnou 

konferencí, prezentující výsledky projektu, 

výstupy a také vyvinuté školící materiály. 

 

 

Jednou z aktivit, kterou absovolvovali partneři během 

úvodního jednání v Santanderu byla prohlídka města s 

průvodci. Těmito průvodci byli studenti španělského 

partnera Declory.  

Místa, která účastníci exkurze navštívili byly Botin 

Centre, katedrála, Nautic Club a Stone Crane. Studenti 

poskytli histrocký výklad obsahující také zajímavosti 

týkající se těchto míst.  



 

 


