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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. 

Čtvrté mezinárodní jednání se 

uskutečnilo v Praze, České 

republice pod záštitou českého 

partnera INSTITUT INPRO. 

Jednání proběhlo ve dnech  

2. a 3. dubna 2019.  

Projektové konsorcium  

v průběhu setkání diskutovalo  

o podobě národních 

vzdělávacích aktivit, 

nadcházejících diseminačních 

konferencích a o tvorbě  

a finalizaci E-Booku. Dále byly 

představeny a zhodnoceny 

diseminační aktivity jednotlivých 

partnerů ve svých zemích.   

Partneři, mimo jiné, řešili také 

současnou situaci Brexitu a jaké 

dopady může mít odchod Velké 

Británie (Skotska) z EU na 

implementaci projektu.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Jednou z částí projektu ModuSOL je také organizace národních 

vzdělávacích aktivit, během kterých učitelé a lektoři zapojení do projektu 

předají své získané znalosti vlastním studentům. V průběhu těchto akcí 

využijí lektoři nové digitální nástroje, aplikace a platformy jako je Kahoot!, 

Slack, KineMaster a další, se kterými se seznámili na mezinárodních 

školících aktivitách. 

Někteří z projektových partnerů tyto vzdělávací aktivity již zrealizovali  

a sdíleli své zkušenosti s ostatními partnery. Příkladem může být aktivita 

v Berlíně, kde se tvorba a editace videa ukázala být velkým přínosem pro 

komunikaci mezi studenty-imigranty a jejich učitelem.  
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E-BOOK 

 

Jedním z hlavních výstupů projektu ModuSOL je 

elektronická kniha, na jejímž obsahu pracují projektoví 

partneři v průběhu celé dvouleté spolupráce. Kniha 

bude dostupná online a bude zdarma ke stažení. 

V E-Booku se čtenáři dozví o situaci ve vzdělávání 

v partnerských zemí, dále jsou představeny didakticko-

metodologické koncepty a kurikula, které napomáhají 

rozvoji kompetencí lektorů, a přečíst si lze  

i o osvědčených postupech vyučujících, o případových 

studiích, o vzdělávacích scénářích pro studenty  

a o návodech pro vyučující. Kromě toho budou v  

E-Booku popsány i jednotlivé mezinárodní a národní 

vzdělávací aktivity a závěrečná hodnocení průběhu 

celého projektu.  

E-Book bude dokončen do konce léta 2019 a bude prezentován na závěrečných diseminačních konferencích.  

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI 

 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

NÁRODNÍ DISEMINAČNÍ KONFERENCE  

Partneři během jednání v Praze diskutovali  

o podobě a požadavcích nadcházejících 

diseminačních konferencí. Tyto konference se 

uskuteční v každé partnerské zemi za účelem 

představení výsledků projektu zástupcům 

veřejnosti a expertům v oboru vzdělávání.  

ZÁVĚREČNÉ PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ & 

KONFERENCE  

Projektové konsorcium se shodlo na datu 

závěrečného projektového jednání, a to ve 

dnech 10.-11. 9. 2019 v Berlíně, Německu. 

Jednání bude spojeno s největší událostí 

projektu – Závěrečnou diseminační konferencí.  

K tomuto datu budou ukončeny a hotovy 

veškeré předchozí vzdělávací aktivity a národní 

diseminační konference.  

Partneři měli příležitost projít se po prosluněných ulicích 

Starého Města v Praze, navštívit Pražskou Náplavku 

s množstvím občerstvovacích stánků a užít si výhled na 

Prahu z Letenského parku.  

Po prvním jednacím dni se partneři sešli na společné 

večeři v tradiční české restauraci.   

 


