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PŘEDSTAVENÍ 
PROJEKTU 

 

PARTNEŘI 

 
PÁTÉ 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. 

 
Páté mezinárodní jednání se
uskutečnilo ve dnech 10. a 11. září v 
Berlíně. Hostující organizací byl 
projektový koordinátor Lehrbauhof | 
Berlin. 
 
Jednání se zaměřilo na nezbytné 
kroky k dokončení projektu a na 
diseminaci, udržitelnost a praktické 
využití výsledků projektu 
 
Hotová elektronická kniha byla 
úspěšně prezentována a podrobně 
revidována. 
Během prohlídky školících prostor 
organizace Lehrbauhof se partneři 
setkali s učiteli a učni a hovořili s 
nimi o výhodách projektu ModuSOL
 

    

 
 

 

 
NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY & 

MULTIPLIKAČNÍ AKCE 

 
Organizace národních vzdělávacích aktivit, během nichž účastníci projektu
(učitelé a lektoři) předávali své získané znalosti studentům, byly uskutečněny
všemi partnery projektu. Multiplikační akce, jejich účelem je šíření výsledků a
výstupů projektu byly také úspěšně zorganizovány. Dosažené výsledky se
setkaly s velkým zájmem a ukázaly připravenost praktického využití v
procesech učení. 
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ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE V BERLÍNĚ 

 
 
Na závěrečné konferenci v Berlíně 11. září 
2019 se sešlo více než 40 účastníků z oboru 
(odborného) vzdělávání, práce, akademie a 
také z různých sociálních oborů. Akce se 
pořádala, aby poskytla ucelený přehled o 
práci a výsledcích projektu ModuSOL. 
 

Ředitelka 
pořádající organizace BFW, paní 
Witschaßová, účastníky přivítala. 
Akce se zúčastnili také učni, jejichž vlastní 
učební nápady se staly součástí 
elektronické knihy. 
Všichni evropští partneři shrnuli své 
zkušenosti a výsledky projektu v krátkých 
prohlášeních a zdůraznili 
mimořádně konstruktivní a užitečnou 
práci při koordinaci projektu. 

 

ELEKTRONICKÁ KNIHA 

 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 

 
Na závěrečné konferenci byl představen hlavní 
výsledek projektu ModuSOL, bezplatné elektronické 
knihy vytvořené partnery během dvouleté 
spolupráce. 
 
Dr. Bernd Flossmann představil vícejazyčnou 
elektronickou knihu v různých formátech. 
Elektronická kniha shrnuje analýzu současné 
situace v každé partnerské zemi, didakticko-
metodologické koncepty a kurikulum na podporu 
rozvoje kompetence školitelů prostřednictvím 
osvědčených postupů, případových studie, scénáře 
učení praktikantů a příručky pro instruktory. 
Elektronická kniha dále obsahuje zprávy o 
nadnárodních a národních vzdělávacích činnostech 
a hodnocení provádění projektu. 
 
Dále byla posluchačům představeny některé videa, 
která byly vytvořena v rámci projektu a staly se 
součástí elektronické knihy. 
 
Elektronická kniha je dostupná na webových 
stránkách modusol.eu.  

 
Po skončení prvního jednacího dne se partneři projektu sešli 
na velmi poučné a zajímavé procházce po Berlíně-
Kreuzbergu. 
Tato procházka představila velmi jasně historický a politický 
vývoj a přispěla k lepšímu pochopení evropských partnerů 
ve vztahu k měnící se historii Berlína. 

 
 
 


