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INOVATIVNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH (IITAE)
Vážení čtenáři,
vítejte u prvního vydání newsletteru projektu s názvem Inovativní informační technologie ve vzdělávání
dospělých. Tento projekt je realizován v rámci partnerství Grundtvig. Cílem projektu je diseminace a aktivní
podpora užívání nástrojů Web 2.0, tabletů, smartphonů a jiných ICT nástrojů využitelných v oblasti vzdělávání
dospělých. Tento projekt rovněž rozvíjí partnerství mezi jednotlivými organizacemi napříč Evropou a dochází
v něm k transferu znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe.
V rámci projektu je připravováno dotazníkové šetření – analýza dostupných ICT nástrojů v partnerských
organizacích, které se zaměřují na zkvalitnění managementu organizací a dále analýza nástrojů využitelných ve
vzdělávání. Porovnání rozdílného používání jednotlivých ICT řešení ukáže názorné příklady dobré praxe, které
budou sdíleny s ostatními organizacemi působícími v oblasti vzdělávání dospělých, a to s důrazem na důležitost
na zapojení ICT do procesu vzdělávání.
V rámci projektu se uskutečňuje 5 partnerských setkání, v rámci kterých je sledováno využívání informačních a
komunikačních technologií v jednotlivých zemích a jejich zapojení do procesu vzdělávání dospělých. Součástí
setkání jsou i zajímavé workshopy a exkurze do vzdělávacích institucí. Tato setkání jsou podnětná ke sdílení
příkladů dobré praxe a ke koordinaci projektových aktivit. Jsou rovněž velmi užitečná pro poznání odlišného
sociálního a kulturního prostředí. Další přidanou hodnotou tohoto projektu je, že v závěru projektu bude
partnerskými organizacemi připravena praktická příručka (e-book), ve které budou popsány jednotlivé
zkušenosti, příklady dobré praxe a další relevantní informace využitelné v procesu vzdělávání dospělých.
Pro diseminaci aktivit je využívána webová stránka, newsletter a sociální sítě.

Projekt je realizován organizacemi z České republiky, Německa, Itálie, Litvy a Španělska.

Národní centrum bezpečnějšího internetu (Česká republika)
Národní centrum bezpečnějšího internetu je nestátní nezisková organizace. Jeho cílem
je podporovat bezpečné užívání internetu a moderních komunikačních technologií a
prevence před riziky souvisejícími s jejich používáním. Organizace je členem
panevropské sítě osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých
linek INHOPE. Organizace je v projektu odpovědná za tvorbu newsletteru pro všechny zapojené partnery,
rovněž za diseminaci projektových aktivit a organizaci setkání partnerů v České republice. Národní centrum
bezpečnějšího internetu se rovněž podílí i na dalších aktivitách, které zastřešují mezinárodní partneři.
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Stiftung Digitale Chancen (Německo)
Cílem Stiftung Digitale Chancen (SDC) je motivovat
veřejnost v aktivním užívání internetu a podporovat
jejich první kroky v digitálním světě. SDC rovněž poskytuje řadu informací o příležitostech, která nová média
nabízí. SDC oslovuje především ohrožené skupiny a učí tyto lidi poznat více o internetu. Významná je rovněž
spolupráce s poskytovateli internetu v rámci nízkoprahových center, spolupráce s veřejným a soukromým
sektorem, dále se sektorem akademickým. SDC je v rámci projektu odpovědné za evaluaci výzkumné části
projektu a evaluaci projektových aktivit, jelikož SDC působí mnoho let i na poli výzkumu. Za řadu let své
existence bylo SDC několikrát oceněno za výzkumnou činnost na národní i mezinárodní úrovni. V projektu je
dále SDC zodpovědné za národní diseminační aktivity a organizaci setkání partnerů v Německu. Dále SDC
přispívá i k ostatním projektovým aktivitám.

Ente Formazione e Addestramento Lavoratori (Itálie)
Ente Formazione e Addestramento Lavoratori je soukromou organizací, která
organizuje semináře pro zaměstnance a pro uchazeče o zaměstnání. Tématem je
tedy podpora zaměstnanosti. Organizace také pořádá kurzy pro cizince z oblasti
studia jazyka, práva apod. a aktivně cizince podporuje při hledání práce. Další aktivitou je vedení
mezikulturního dialogu skrze řadu projektů pro dospělé. Organizace rovněž spolupracuje s regionální
samosprávou a školami. Během vzdělávacích aktivit jsou běžně používána nová média a vzdělávací aktivity jsou
rovněž zaměřeny na jejich používání a na aspekt sebeprezentace na internetu. Ente Formazione e
Addestramento Lavoratori je v rámci projektu zodpovědná za přípravu partnerských reportů o diseminaci
aktivit a za online prezentaci, rovněž organizuje partnerské setkání v Itálii a dále přispívá v rámci ostatních
projektových aktivit.

Asociacija “Viesieji interneto prieigos taskai” (Litva)
Asociacija „Viesieji interneto priegos taskai“ je koordinátorem projektu zodpovědná
za řízení projektu, vývoj dotazníku a analýzy, dohled nad setkáními partnerů a
organizaci setkání v Litvě, diseminaci projektových aktivit a přispívá do dalších
aktivit v rámci partnerské sítě. Asociace byla založena v roce 2007 s cílem podpory rozvoje znalostní ekonomiky
a informační společnosti v Litvě. Asociace je nestátní neziskovou organizací a od svého založení poskytuje
vzdělávací služby pro dospělé, děti, profesionály a v oblasti elearningu. V roce 2011 asociace proškolila 6000
dospělých v programu “Services for e. citizens”. Každý rok asociace organizuje různé vzdělávací akce a školení
pro zaměstnance, dospělé a děti.
Hlavní aktivity asociace:
- Reprezentovat a podporovat rozvoj veřejných přístupových bodů k internetu.
- Realizace vzdělávacích aktivit.
- Podpora užívání služeb online a dálkového vzdělávání.
- Realizace národních a mezinárodních projektů.
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Fundacion para la Formacion, la Cualificacion y el Empleo en el Sector Metal de Asturias –
FUNDACION METAL ASTURIAS (Španělsko)
Fundacion Metal Asturias je organizací, která se zaměřuje na vzdělávání, rekvalifikace a
udržitelnosti pracovních míst v průmyslu (zejména sektor metalurgie) v regionu
Asturias. Organizace provádí sociálně-pracovní aktivity v následujících oblastech: rozvoj
dovedností u zaměstnaných i nezaměstnaných pomocí realizace vzdělávacích aktivit,
výzkum a identifikace potřeb cílové skupiny, tvorba vzdělávacích materiálů, konzultace,
podpora pro oblast lidských zdrojů, realizace evropských programů a projektů. V rámci
organizace působí poradní výbor, který je složen ze zástupců samosprávy a hlavních zaměstnavatelů v sektoru
metalurgie v regionu Asturias.

Partnerská setkání v Šiauliai a v Berlíně
První setkání pěti partnerů se konalo 28. – 29.
listopadu 2013 ve městě Šiauliai v Litvě. Účastníci
z České republiky, Německa, Itálie, Německa a Litvy
diskutovali o realizaci projektových aktivit,
očekávaných výstupech, sdíleli vlastní zkušenosti o
využívání ICT nástrojů ve vlastních organizacích pro
oblast vzdělávání dospělých.
První den setkání probíhal workshop v počítačové
učebně a byly prezentovány ICT nástroje, které
budou využívány pro realizaci projektových aktivit
(Diigo, Google Docs, Hangout). Součástí prvního dne
byla exkurze na univerzitě v Šiauliai a v univerzitní
knihovně.
Druhý den se setkání konalo v učebně vybavené tablety iPad a bylo prezentováno téma cloudových technologií
a jejich využití pro celoživotní vzdělávání. Byly prezentovány různé cloudové technologie využitelné pro
každodenní práci, pro lektory a další uživatelsky příjemné nástroje.
Odpoledne bylo spojeno s návštěvou knihovny ve městě Radviliškis, kde se účastníci setkali s pracovníky
knihovny, kteří pracují v oblasti vzdělávání dospělých a dětí v okrese Radviliškis. Pracovníky knihovny byly
prezentovány jednotlivé aktivity na poli vzdělávání dospělých a probíhala zajímavá diskuse.
Večer byl věnován pamětihodnostem v regionu Šiauliai. Partneři navštívili Horu křížů a místní čokoládovnu
s dlouholetou tradicí "Rūta".
Druhý meeting se konal ve dnech 8. – 10. dubna
2014 v Berlíně. Meeting byl významně spojen
s oblasti bezpečnějšího užívání internetu a účastníci
také absolvovali závěrečnou konferenci projektu
Social Web – Social Work. Přidružená pracovní fáze
konference
probíhala
v novém
formátu
Appreciative Inquiry Session (AIS).
Během druhého dne byla provedena reflexe
proběhlé konference a metody, jakou byl projekt
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Social Web – Social Work realizován. Dále byly revidovány projektové aktivity, diskutován akční plán a
návaznost dalších dílčích aktivit.
Večer byl věnován návštěvě budovy Reichstagu.
Pro úspěšnou realizaci mobilit je velmi důležité, pokud se účastníci mohou setkat s lokálními lektory a jejich
studenty. Během třetího dne tak byly navštíveny instituce věnující se vzdělávání dospělých:
-

AWO Begegnungszentrum Kreuzberg
OASE Berlin e.V. c/o InterKULTURelles Haus Pankow

Partneři se tak setkali s pracovníky z oblasti vzdělávání dospělých a s jejich studenty z různých zemí světa.
Odpoledne 10. dubna byl účastníkům prezentován projekt „Digital Literacy 2.0“, jeho pracovní metody a
výukové materiály pro sociálně slabé a pro proces vzdělávaní znevýhodněných skupin. Následně se partneři
věnovali diskusi využití ICT nástrojů, plánování aktivit a dalších organizačně-administrativních záležitostí.
Další partnerské setkání se budou konat v České republice, Itálii a Španělsku.

Dovolujeme si Vám tímto popřát hezké léto a nadále Vás budeme informovat o novinkách v rámci projektu.

Váš kolektiv IITAE

iitae.com
Národní centrum bezpečnějšího internetu
Stiftung Digitale Chancen
Ente Formazione e Addestramento Lavoratori
Asociacija “Viesieji interneto prieigos taskai”
Fundacion para la Formacion, la Cualificacion y el Empleo en el Sector Metal de Asturias – FUNDACION METAL
ASTURIAS

4

