
    

 

Projekt GEBOL  “Getting European Business Online” hledá partnery pro spolupráci 

Kroměříž, 20. prosince 2012 

GEBOL - Getting European Business Online je název vzdělávacího projektu Evropské 
unie, který spojuje partnery ze sedmi evropských zemí: Anglie, Holandska, Španělska, 
Německa, České republiky, Rumunska a Bulharska. Projekt transferu inovací je financován 
jako součást programu celoživotního učení evropské komise pro vzdělávání a kulturu. V 
rámci projektu budou spolupracovat partneři ze středních škol a malých a středních podniků. 
Společně pak vytvoří webové stránky pro účely internetové prezentace firem. 

Projekt je plánován a veden českou vzdělávací společností Euroface Consulting. 
Koordinátorka projektu Kateřina Nevřalová zdůrazňuje, že cílem projektu je vznik nových 
vztahů mezi školami a průmyslovými partnery ve zúčastněných zemích, speciálně 
zaměřených na malé a střední firmy. Žáci a studenti by měli, za asistence učitelů, pomoci 
těmto společnostem s expertízou v oblasti tvorby webových stránek pro obchodní účely – 
vytvořených zdarma s využitím otevřených technologií (open source). Studenti ocení 
možnost realizovat praktický úkol a zároveň se dostanou do úzkého kontaktu se 
společnostmi. Výhodu budou mít rovněž zmíněné společnosti, a sice v tom, že najdou 
cenově dostupný způsob, jak se prezentovat na internetu. Znalosti žáků budou hodnoceny 
tak, že obdrží certifikát za výsledky, kterých dosáhnou v systému hodnocení INGOT. 
(http://www.theingots.org).  

Koncept je založen na iniciativě Google "Get Business Online" a byl rozšířen o problematiku 
udržitelných kvalifikací a dovedností, která je přidána k původní myšlence. Tento přístup je 
založen na anglickém národním schématu ITQ (IT kvalifikace v odborném vzdělávání) ve 
vazbě na Evropský kvalifikační rámec (EQF).  

Projekt GEBOL byl zahájen v říjnu 2011 a potrvá dva roky.  Vzhledem k tomu, že projekty 
přenosu inovací jsou založeny na výsledcích a výstupech, každá partnerská země má za 
úkol najít malé a střední společnosti a školy, které se projektu zúčastní.   

Projekt je velice praktický, bude zahrnovat projektový design a podporu, stejně jako tvorbu 
adekvátních materiálů, které budou nabídnuty ve druhé části trvání projektu. Zejména 
nadnárodní aspekty ukazují, že kulturní záležitosti mohou být pro malé a střední podniky 
důležité, protože mnoho z nich se orientuje na export v rámci Evropské Unie.  

Školy a malé a střední podniky, které mají zájem zúčastnit se projektu, mohou kontaktovat 
zástupce pro Českou republiku: 

 

 



Euroface Consulting s.r.o. 
Ing. Kateřina Nevřalová 
Komenského nám. 381 
Kroměříž 767 01 
e.-mail: management@euro-face.cz 
tel: 777 011 717 

 
 


