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Euroface Consulting  s.r.o., vedoucí Gebol projektu. Gebol-
projekt je přenos inovací projektu (TOI) financovaný s  
podporou Evropské komise. Co GEBOL znamená? GEBOL 
je zkratka pro Getting European Business Online 
(„Pomáháme evropským podnikům na internet“).  Tento 
koncept byl přenesen z britského  Googlu "Getting British 
Business On-line" a systému pro certifikaci dovedností podle 
evropksého referenčního rámce. 
Projekt má několik cílů:
● Zvýšit v zapojených zemích počet podnikatelských 
subjektů, které začnou provozovat vlastní webové stránky.
● Podporovat při vytváření stránek kompetence, které jsou v 
souladu se standartem ECVET. 
● Umožnit studentům výuku v reálných podmínkách.

Cílem projektu je obstarat firmám webové stránky, zejména 
pak malým a středním podnikům, které webové stránky 
nemají a nevědí, jak takovou stránku získat a jak se o ni 
starat. Studenti vytvářejí webové stránky jako součást svého 
IT vzdělávání a získávají tak cennou praxi. Práce je 
ohodnocena kreditem potřebným k získání kvalifikace v 
souladu s  Evropským rámcem kvalifikací. 

Co nabízí GEBOL malým a středním podnikům?

● Příležitost k prezentaci na internetu zdarma
● Seznámení s nejnovějším vývojem v oblasti reklamy a   
komunikace
● Využití legálního a bezplatného softwaru  pro vytvoření 
vlastní prezenztace

Představíme  kolekci studentských stránek připravených v 
rámci projektu (UK, NL, CZ, DE, RO, BG, ES). Studenti, 
kteří úspěšně odprezentují  své IT dovednosti  tvorbou 
webové stránky společnosti, získají INGOT certifikát v 
souladu s Evropským kvalifikačním rámcem

Filozofií projektu GEBOL  je poskytnout praktický příklad 
posuzování dovedností v reálném  kontextu. Prospěch z 
tohoto má jak student tak zákazník a také celá společnost. 
Hodnotící údaje vycházejí z britského Kvalifikačního a 
kreditového rámce (QCF) v souladu s Evropským rámcem 
kvalifikací (EQF)

Hodnotící kritéria jsou založena na kompetencích a navržena 
tak, aby vlastní a vzájemné hodnocení vedlo k individuálnímu 
učení a učení se, jak se učit. Kompetence se posuzuje až na 
místě samém - ve škole, na fakultě nebo v centru odborné 
přípravy a musí podléhat nezávislému ověření.  
  

Kateřina Nevřalová CZ ■ 
“Projekt Gebol je celouevropský vzdělávací 
projekt, který se zaměřuje na integraci 
odborného vzdělávání a přípravy (VET)a 
podnikání "říká Kateřina Nevřalová z

Chceme podporovat učení, které je motivující a má užitečné a 
praktické výsledky. Doporučujeme použití otevřených 
systémů, které jsou volně a legálně k dispozici na 
internetu a naučit se je využívat ku prospěchu všech. 
Nechceme nikoho nutit k tomu, aby  používal stanovené 
technologie, ale aby se naučil používat volné zdroje z důvodů 
maximální přístupnosti a podpory nezávislosti.

Akreditovaná kvalifikace si klade za cíl zajistit uznání 
úspěchu a klade důraz na prvek učení se během činností. 

Cílem je: 

• motivovat studenty prostřednictvím formálního uznání 
jejich úspěchů
• poskytovat praktickou podporu pro začlenění do společnosti 
• zlepšovat podporu a odměňovat za pokrok bez ohledu na 
věk 
• zlepšovat rovnováhu mezi dovednostmi, znalostmi a procesy 
• poskytovat propojení s činnostmi na pracovišti 
• poskytovat transparentní kvalifikace prostřednictvím 
Evropského rámce kvalifikací

  

Zahajovací GEBOL meeting se 
konal  v Rotterdamu, NL. 
Zúčastnila se take  Národní 
agentura pro evropské vzdělávací 
programy (NAEP), zastoupená 
paní Vladanou Smotlachovou a 
panem Janem Slavíčkem.

http://Www.gebol.org/


  

                

 

Nové aspekty 
moderních výukových 
metod použitých  v 
projektu GEBOL
[Andy Stoycheff, Adam Smith 
akademie, Sofie] ■ Andy 
Stoycheff je ředitelem Národního 
vzdělávacího centra a Adam 
Smith College of Management. 
Vysoká škola je jedním z 
partnerů GEBOL projektu.

používaných školou.  Mění  tradiční 
učební mix (poslech-zobrazení) do 
účinnější metody (poslech-zobrazení-
vynalézt-diskuze-provedení-vcítění). 
"Lidská mysl je multi-kanálové 
záznamové zařízení, které  ukládá 
informace o tom, jak se cítíte během 
učení". Později, když potřebujete 
připomenout to, co jste se naučili, je  
mnohem jednodušší pro mysl vydat 
informace, které byly provázeny 
příjemnými pocity. "V GEBOL 
projektu ukážeme, jak učitelé a 
studenti mohou využívat výhod 
plynoucích z tohoto nového prostoru 
znalostí". Firmou vyvinutá desková 
hra přenáší studium financí a 
účetnictví do nové oblasti. Velký 
vinylový list je položen na podlahu 
přímo ve třídě a studentům jsou 
poskytnuty herní peníze. Učí se, že 
účetní rozvahy, výkazy zisků a ztrát, a 
výkazy peněžních toků jsou živé a 
vzájemně propojené struktury, které 
nejsou pouhými formáty nahrávání, 
ale zobrazují cenné obchodní 
informace. Dodržováním pokynů 
školitele či hraním s náhodnými 
obchodními operacemi,  studenti 
zjistili, že šaháním na peníze a 
přesunutím jich přes tištěné pole je 
nejen zábavné, ale také efektivnější 
využití jejich času ve škole.
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GEBOL – Nové aspekty moderních výukkových metod

Hodnocení

[Ian Lynch, TLM]

 Profesoři Vysoké školy Adama Smitha 
se pokusili změřit tuto efektivnost a 
říkají, že jedna hodina hry odpovídá 
přibližne 7-8 klasickým hodinám výuky 
ve třídě.  
Toto je zhruba GEBOL projekt – 
studenti pracují s klienty v 
jejich reálných životních situacích, kde 
je zapotřebí vzájemné komunikace. 
Žádné dvě webové stránky si nejsou 
podobné, stejně jako žádná firma není 
stejná jako ta druhá.  Proces vyžaduje 
mnohem víc než jen technické 
dovednosti v oblasti ICT, které se 
vyučují na školách. Vyzývá 
komunikační schopnosti, týmovou 
práci, pověření pravomocí, vedení 
pracovních záznamů, předkládání a 
hodnocení výsledků.

Pro více informací: zašlete e-mail na 
andy@adamsmith.bg
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Projekt GEBOL  je také o certifikaci a 
hodnocení na základě studijních 
výsledků. Je základní součástí 
projektu, kdy každý účastník - student i 
zaměstnanec zapojeného MSP – může 
mít kompentenci  pro vývoj a řízení 
on-line stránky. Hodnocení  a 
certifikační proces je založen na 
metodě  hodnocení ITQ (zobrazit 
http://www.theingots.org)

Co tedy znamená hodnocení založené 
na kompetenci? Pochází  z odborného 
vzdělávání, kde se hodnotí v místě 
práce. Lidé, ponořeni do školní 
kultury, zapomínají, že hodnocení 
pokračuje celý život v mnoha různých 
formách i mimo školy. Posadit se a 
udělat zkoušku je vlastně minoritní 
forma hodnocení. Odhady, rozhovory, 
recenze, to jsou všechno běžné formy 
hodnocení. Hlavní rozdíl mezi těmito a 
akademickými  zkouškami je, že 
většina akademických zkoušek se snaží 
hodnotit tak, aby posuzovaní byli 
vybrání pro vyšší či další vzdělání,  
zatímco mnoho jiných formem 
hodnocení se zabývají schopnostmi 
jednotlivce.
Proč nepoužíváme více těchto 
hodnocení založených na  kompeteních 
ve školách? Do určité míry to děláme. 
Školní vzdělávací plány v UK jsou 
založené na stanovení cílových 
kompetencí a mapováním dosahování 
těchto stanovených výstupů žáky. Jde o 
hodnocení založené na kompetencích. 
Mnoho výukových metod je stále 
založeno na písemném zkoušení. 
Nejlepším způsobem, jak stanovit 
kompetence je jejich hodnocení 
v kontextu. Můžeme se setkat 
s názorem, že tohle je jediný platný 
způsob hodnocení.

Takže napsaná esej o použití počítače 
či  PC simulátor není totéž, jako  
vypracování opravdového úkolu s 
praktickým použitím počítače. 

Adam Smith plánuje takticky. V 
případě, že by vás zajímalo, co to 
znamená, je nutné navštívit obchodní 
školu v Sofii a zažít jedno z 
otevřených demo sezení, které vás 
dostane na krátkou chvíli do 
simulovaného  procesu učení. Skvělý 
design učebny s různými učebními 
zóny a několik učitelů pracujících se 
stejnou skupinou současně  patří  jen 
mezi pár nových přístupů  
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Gebol -  bezplatný open-source software pro 
malé a střední podniky
Gebol-Projekt je zaměřen na všeobecné 
použití   pro jakékoli internetové stránky 
projektu zdarma a open source softwaru 
(viz také definice:
http://opensource.wikipedia.org). 

Gebol.Ocenění

GEBOL zdroje pro studenty, malé a střední podniky

GEBOL Online Projekty
Jedním z hlavních bodů Gebol-projektu je spolupráce mezi školami a podniky. 
Doporučujeme používat zdarma open source zdrojů pro tvorbu webových 
stránek a získání cerfikátu. Technicky řečeno, by mohly firmy využívat 
zdarma open source software (viz krátký přehled vpravo) pro zřízení webové 
stránky, vytvoření jedinečného designu, manipulaci s obrázky a tak dále. 
Hodnocení a certifikace   studentů a zaměstnanců je založena na obecné 
metodě hodnocení  ITQ (viz také http://www.theingots.org).

Krátký přehled právě probíhajících  GEBOL projektů:
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A short view on F*LOSS:

Office: Libreoffice for Writing – 
Calculating – Presentation – Design
http://www.libreoffice.org
http://www.openoffice.org 

Content Systems:
http://www.impresspages.org/
http://www.google.com/sites
http://www.joomla.org
http://www.drupal.org

Graphics:
GIMP, lnkscape, 
http://www.gimp.org
http://inkscape.org/

Scribus DTP:
Http://www.scribus.net

Browser for Internet:
http://www.mozilla.org/en-US/
http://www.opera.com/
http://www.google.com 

For students/schools:
http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page
http://www.wikiversity.org/
http://www.osef.org/
http://www.edubuntu.org 

FFII Free information infrastructure:
http://www.ffii.org/

Global repositories:
Sourceforge
http://eos.osbf.eu/ 
http://sourceforge.net/
http://www.codeplex.com/

Organisations:
Linux.org; Free software foundation
http://www.linux.org/
http://www.fsf.org
http://www.apache.org/

Gebol-Projekt má svou online platformu 
s velkým úložištěm a open source 
softwarem zdarma. Použití FOSS je 
úplně zadarmo a licence je bez omezení 
kopírování. Přesto by si každý uživatel 
FOSS měl uvědomit, že software je 
napsán tisíci nadšenýmí a 
profesionálními lidmi z celého světa.  
Vývojáři,  tlumočníci, GUI-designéři,  
testující lidé – ti všichni vytváří software, 
který je zdarma a každý ho může  volně 
používat. Každý dar či odezva je skvělá. 
Pomůže to pokračovat ve vývoji 
fantastického softwaru jako je Firefox, 
Linux, BSD, LebreOffice, Apache, Joomla 
a mnoha dalších užitečných softarových 
aplikací.  Mimochodem, zdarma a 
otevřených zdrojů využívají ERP, CRM, 
BUSINESS INTELIGENCE, DATAMINING, 
IT-SECURITY nebo CLOUD-Computing a 
jsou k dispozici také jako veřejná verze 
nebo jako rozšířená profesionální verze.  
Opensource opravdu splňují požadavky 
zákazníků, zejména  malých a středních 
podniků. "[Bernhard Mommenthal, 
Opensaar eV, nezisková organizace 
podporující využívání F * LOSS.]

[Opensaar e.V. Promoting GEBOL Project at IT-DAY in Germany, Saarbrücken]

http://www.openerp.com
http://www.openbravo.com
http://www.sugar.com
http://www.vtiger.com
http://www.project-open.com
http://www.talend.com
http://www.pentaho.com
http://www.otrs.com
http://www.alfresco.com
http://www.mysql.com

[Kateřina Nevřalová]

Jednou z myšlenek 
Gebol projektu je uznání 
výsledků  práce studentů. 

Myslíme si, že studenti by měli být za 
odvedenou  práci  nějak oceněni.  
Objevení nejvhodnějšího řešení jsme se 
rozhodli ponechat na našich partnerských 
zemích. V současné době hledáme 
sponzory, kteří přispějí na projekt. V 
příštím vydání našeho zpravodaje, 
partnerské země představí své náměty v 
"GEBOL-Ocenění".

Krátký popis:
Toto je zcela nový 
projekt. Design, koncep 
a rozložení stránky je 
navrhnuto studenty. 
Proces probíhá. 

Krátký popis:
Nový concept a design 
webové stránky 
založený pomocí  
webových stránek 
Google.
 

Krátký popis:
V rámci tohoto projektu 
budou studenti 
optimalizovat existující 
webové stránky s 
eShop-Management-
Systémem pro výrobky 
a služby EZ.

Krátký popis:
Jedná se o existující 
projekt, ale na 
zastaralých stránkách. 
Studenti se chystají 
změnit design a 
uspořádání stránky.

Krátký popis:
Toto je zcela nový 
projekt pro neziskové 
organizace. Studenti se 
podílí na  designu, 
koncepci a rozvržení 
stránky. Proces stále 
pokračuje

Krátký popis:
V rámci tohoto projektu 
studenti poskytnou 
koncept a realizaci 
občanské neziskovce PIB 
Online

Student pracující na projektu Zatecht:

Gebol.Studenti

Velmi důležitou součástí GEBOL 
projektu je práce společně a použití 
metod a nástrojů spolupráce. Začíná  se  
požadavkem návrhu koncepce zákazníka 
a dále studenti musí zajistit mnoho kroků 
při vývoji webové stránky a spuštění  
"on-line". V tomto okamžiku je důležitá 
základní znalost projektového řízení. 
“Mluvte se zákazníkem, popište projekt 
profesionálním způsobem, zůstaňte v  
kontaktu se zákazníkem, zvládněte 
změny,  kontrolujte nejnovější kroky, 
které byly provedeny, a běžte na to!” I 
malý web projekt se může velmi rychle 
stát "velkým projektem" se spoustou 
věcí, které jsou potřeba udělat. 

http://www.libreoffice.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.impresspages.org/
http://www.google.com/sites
http://www.joomla.org/
http://www.drupal.org/
http://www.gimp.org/
http://inkscape.org/
http://www.scribus.net/
http://www.mozilla.org/en-US/
http://www.opera.com/
http://www.google.com/
http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page
http://www.wikiversity.org/
http://www.osef.org/
http://www.edubuntu.org/
http://www.ffii.org/
http://eos.osbf.eu/
http://sourceforge.net/
http://www.codeplex.com/
http://www.linux.org/
http://www.fsf.org/
http://www.apache.org/
http://www.openerp.com/
http://www.openbravo.com/
http://www.sugar.com/
http://www.vtiger.com/
http://www.project-open.com/
http://www.talend.com/
http://www.pentaho.com/
http://www.otrs.com/
http://www.alfresco.com/
http://www.mysql.com/


  

                

GEBOL.DIDACTA

GEBOL - Meeting ve Frýdku Místku

Česká Republika a zbytek 
Evropy
Euroface Consulting s.r.o.
Kateřina Nevřalová
management@euro-face.cz
www.euro-face.cz 

 GEBOL-kontakt  v různých zemích: 

GEBOL.Příručka

Bulharsko
National Training Center Ltd
Andrei Stoycheff
andy@educenter-bg.com
www.educenter-bg.com 
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GEBOL lidé

Německo
Opensaar e.V.
Manfred Reiter
ma.reiter@gmail.com
www.opensaar.de 

Rumunsko
Colegiul Economic Rm.Valcea
Catalin Soare
thorpe1974@yahoo.com 

Nizozemsko
Pro Work Foundation
Theo Grefkens
tgrefkens@pro-work.nl
www.pro-work.nl

Španělsko
AGIFODENT
Laura Lopez
laura.lopez@agifodent.es
www.agifodent.es 

Anglie
The Learning Machine Ltd
Ian Lynch
ian.lynch@theingots.org
www.theingots.org 

PrimMat – Soukromá střední
 škola podnikatelská, s.r.o.
Libor Olbrich
olbrich@primmat.cz
www.primmat.cz 

Příští vydání Gebol bulletinu: 02/2013

[Manfred Reiter, Německo]           
Gebol projekt byl prezentován na 
DIDACTA, nejvýznamnějším velethru 
vzdělávání v  Hannoveru. Zúčastnilo se 
vice  než 875 vystavovatelů, především z 
evropských zemí, prezentující vzdělávací 
metody, učební materiály, vzdělávací 
softwary, certifikační  zkoušky, nebo e-
learningové softwary. V roce 2012 se 
přišlo podívat na nejnovější trendy v 
učení  80.000 návštěvníků. 

[ Ian Lynch, TLM, UK]           
Jedním z výsledků projektu Gebol je 
příručka pro hodnotitele, učitele a 
studující. Příručka je praktický průvodce 
pro pracovní zkušenosti. V této příručce, 
je možné najít obecný popis hodnocení 
jednotek pro kvalifikaci v otevřených 
systémech. Z Bronze na Siver a Gold, 
může každý student dosáhnout 
odpovídající certifikát v rámci projektu 
GEBOL. Dokladem o tom, že student 
úspěšně zakončil určitý blok v GEBOL, 
bude přímo webová stránka nebo 
stránky, které vytváří. Celý proces 
hodnocení, výsledků projektu a 
certifikace  je zachován na vzdělávací  
(eLearning) on-line platformě. viz 
http://www.theingots.org 

Katerina Nevřalová: manažer a 
poradce pro uplatnění 
informačních a komunikačních 
technologií v oblasti 
vzdělávání, vedoucí několika 
národních projektů, koordinátor 
GEBOL.
  
Ian Lynch: je hlavním 
hodnotitelem na TLM. Učí na 
několika školách, včetně jedné 
z první stěžejní technologické 
školy v UK. Vede  týmy školní 
inspekce a je hodnotitelem 
Národní odborné způsobilosti 
ředitelů..
  

Manfred Reiter:  
Manfred je ředitelem 
odborných škol  v Německu a 
Brazílii.  INGOT hodnotitel,  
pedagogický poradce v 
několikati projektech Comenius 
a Leonardo, které byly 
založeny v EU. Manfred je 
profesionál v oblasti vzdělávání 
s více než 30 let zkušeností.

http://www.euro-face.cz/
http://www.educenter-bg.com/
http://www.opensaar.de/
mailto:thorpe1974@yahoo.com
http://www.pro-work.nl/
http://www.agifodent.es/
http://www.theingots.org/
http://www.primmat.cz/
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