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Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací (sdělení ) 
odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská 
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 

GEBOL Projektové setkání v Sofii 

2013,  [Kateřina Nevřalová] 
 
[Březen 2013] ve dnech 23.- 25. března 
se v Sofii konalo čtvrté setkání partnerů 
projektu GEBOL, které bylo pořádáno 
bulharským partnerem. Všechny 
partnerské země projektu GEBOL byly 
přítomny, omluvil se pouze španělský 
partner, který spolupracoval přes Skype.  
Hlavním tématem na tomto jednání byla 
diskuse o probíhajících projektech v 
partnerských zemích. Během prvního 
dne setkání, tým projektu GEBOL  měl 
šanci zúčastnit se celonárodní soutěže 
IT, která byla pořádána Adam Smith 
College of Management (bulharský 
partner projektu GEBOL). 
 
Několik členů týmu GEBOL bylo 
nominováno do poroty soutěže IT.  
Soutěž také umožnila prohlédnout a 
zhodnotit IT projekty (viz odkaz níže). 
Studenti, kteří se této soutěže účastnili, 
měli šanci získat certifikaci ICT INGOT 
- certifikace otevřených technologií 
(www.theingots.org).  Samozřejmě, že to 
byla také dobrá příležitost jak 
prezentovat projekt GEBOL studentům a 
firmám. Po této události měli také 
partneři možnost prezentovat běžící 
projekty GEBOL. 

Na první dojem se zdálo, že tam bylo mnoho různých projektů malých a 
středních podniků: jednoduché webové stránky pro řemeslníky nebo 
podniky služeb, bary & restaurace či pohostinství, obchod s koly, nebo 
instituce poskytující odborné vzdělávání.  I když tyto projekty jsou zcela 
odlišné, hlavní a společné prohlášení partnerů bylo jasné: je zde velký 
zájem o spolupráci mezi studenty a podniky!   Když vidím tyto projekty, 
troufám si říci, že projekt GEBOL  už nyní  dosáhl  hlavního cíle, kterým je 
podpora spolupráce mezi  vzděláváním a trhem práce. 
 
 
 

 
 

 

Projekt GEBOL, spolufinancovaný z fondů  EU,  vstoupil do své závěrečné fáze.  Projektové partnerství, které 

je založeno především na osvědčených praktikách spolupráce mezi  školami a firmami, skončí  se 70 novými 
weby  on-line. Tyto výstupy budou představeny projektovým týmem GEBOL koncem září 2013 jako součást 

projektu. 

Koordinátor  projektu: 
Euroface Consulting s.r.o. 
Kateřina Nevřalová 
management@euro-face.cz 
www.euro-face.cz  
 

Setkání Gebol v Sofii – březen 2013, prezentace ICT projektů 

GEBOL.WIKIPEDIA 

Nadnárodní projekty - novinka v GEBOL 

 
Libor Olbrich (PrimMat, www.primmat.cz) představil velmi 
dobrý příklad přeshraniční spolupráce v rámci projektu 
GEBOL: dva německé projekty nabízené Opensaar (Heike 
Unger- umělec, Stravovací služby Becker) byly realizovány 
studenty školy PrimMat pomocí anglického jazyka jako 
"dorozumívacího jazyka“ a tudíž i jazyka pracovního. 
Samozřejmě, že to byla nová zkušenost a bylo potřeba 
vynaložit většího úsilí k dokončení těchto projektů včas. 
Smyslem této spolupráce bylo zhodnotit možnosti 
přeshraničních projektů s tím, že to může být způsob, jak 
realizovat skutečné mezinárodní vzdělávací a IT aktivity. 

http://www.euro-face.cz/
http://www.euro-face.cz/
http://www.euro-face.cz/
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GEBOL.WIKIPEDIA 

Gebol.Projects.Live: example of a netherland project by prowerk 

GEBOL na webové stránce 

Wikipedia 

Jednou z nejdůležitějších součástí 
projektu financovaného EU tedy i  
projektu v  programu LdV je tzv. 
"udržitelnost„.  

Udržitelnost znamená, že projekt 
financovaný EU by měl být 
realizován v souladu s partnerským 
závazkem a v době realizace by 
měl být připraven business plán pro 
jeho další udržení a rozvoj po 
skončení financování z veřejných 
zdrojů. Důležitým krokem v této 
oblasti je včasné nastavení 
marketingové strategie, které 
následně vede k zajištění 
viditelných a hodnotných výstupů. 

Pro dlouhodobou udržitelnost 
výstupů byl GEBOL zaznamenán v 
dobře známé databázi Wikipedia. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gebol 

Webová stránka Atmana  

GEBOL.HOTLINE 

Nezávislý inženýr a zakladatel architektonického poradenství agentury Atmana chtěl pro 
svoji firmu vytvořit profesionální webové stránky. Po zkontaktování školy  Scalda 
(hledal studenta v oblasti strojírenství na stáž), mu  Scalda navrhla, že by jeho webové 
stránky Atmana mohl spravovat některý z IT studentů. Souhlasil a svoji webovou 
stránku pro marketingové účely dal spravovat IT studentovi, který mimo jiné přidal na 
stránku další informace a také změnil rozvržení stránky. Tým tohoto projektu se skládal 
z nezávislého inženýra se studenta školy Scalda (střední odborná škola). Spravování této 
webové stránky bylo součástí IT hodiny. 

Nejprve začal student pracovat se stávajícím CMS a rozložením webové stránky. Student začal měnit webové 
stránky  Atmana dle přání klienta a jeho příkladů jiných webových stránek. Mezi klientem a studentem proběhlo 
několik kontaktů a předložení příkladů, které vedlo k vybrání určitého formátu webové stránky. Poté klient 
předložil obsah webových stránek v podobě psaného textu („Slovo" formát ") a IT student začal s tímto textem 
pracovat.  Webové stránky byly dokončeny po čtyřech týdnech a po odzkoušení doplnění posledních detailů byly 
webové stránky Atmana spuštěny.  

Webová stránka byla nejdříve vytvořena  v "SiteApps CMS", a přesměrována  na "START hosting". Online Link 
projektu: http://www.atmana.nl/2012 

"Je to velmi profesionální 
webová stránka s jasným 
rozvržením. Informace jsou 
prezentovány jiným způsobem, 
než je obvyklé.  Návštěvníci 
okamžitě uvidí, kde byl web 
vytvořen a kde mohou najít 
informace o určitých tématech. 
Rozvržení dobře zapadá do 
konceptu  Atmana, hodí se k 
agentuře architektonického 
poradenství.  Obsah je v 
pořádku, můžete očekávat 
jasný a výstižný text. A 
nakonec, upravená loga a 
obrázky také dobře zapadají do 
celkového rozvržení. Webová 
stránka je pěkná, dobře 
uspořádaná se vším 
potřebným. " 

Komentář učitele  

Gebol.Ingots. Akce při příležitosti IT soutěže v Bulharsku  

Bulharská IT soutěž: GEBOL se zúčastnil - další krok k místní podpoře projektu GEBOL 

Při této příležitosti byly předloženy  výsledky  
partnerských projektů  GEBOL (každá země) spolu s 
podrobnostmi o projektech, způsobu práce a 
spolupráce, použitých softwarů a nástrojů a o průběhu 
certifikace Ingot.  Nakonec měli studenti možnost 
detailně představit své vlastní projekty (viz také online: 
http://ingot.adamsmith.bg/index.php?option=com_ 
obsah & view = článek & id = 159 & Itemid = 242 a 
další informace o práci studentů na stejné URL stránce 
na http://ingot.adamsmith.bg 

Na druhý den, Andrei Stoycheff, ředitel školy  Adam Smith 
College, představil 30h Middle School Bratya Miladinovi. 

Certifikace Ingots je součástí 
britského  kvalifikačního rámce 
(NQF) v souladu s EQF, Evropským  
rámcem kvalifikací (podrobnosti na 
webových stránkách 
www.theingots.org ) 

Adam Smith College of Management je akreditovaný partner 
TLM InGOTS a je oprávněn vydávat certifikáty.. 
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[Ian Lynch, TLM] 
 
 
GEBOL je úspěšný v tom, že celá řada 
studentů vytváří užitečné podklady, 
které mohou sloužit ostatním 
studentům jakou součást jejich studia.   
 
S rostoucí nabídkou Open Source 
softwarů se zvyšují příležitosti k 
odbornému vzdělávání, které je 
hluboce zakotveno v tvorbě užitečných 
materiálů. Možná jde o přirozené 
rozšíření MOOC (masivní otevřené 
online kurzy). Pro nás je to podnět, jak 
propojit studium a užitečné výsledky. 
Je jisté, že jsme teprve na začátku 
posunu technologií používaných ve 
vyučování a studiu. 
Http://handsonict.eu/ HansonICT  je 
další projekt, který zkoumá možnosti 
využití technologií s cílem podpořit 
kreativitu učitelů a vznik nové učebních 
modelů. Máme před sebou nadějné 
období.  

Gebol.Diseminace – EU databáze ADAM 

[Manfred Reiter, Opensaar] 
 
Dalším, avšak povinným krokem  šíření  projektu GEBOL  je zápis do EU databáze, která se nazývá  "ADAM". 
Tato databáze poskytuje kompletní informace o EU projektech všech zemí zapojených do  programu 
celoživotního učení Leonardo da Vinci. Databáze poskytuje zúčastněným stranám (EU, školy, studenti nebo 
firmy) cenné informace o různých projektech financovaných EU - a samozřejmě také obsahuje  informace o 
projektu GEBOL.  Databázi lze prohledávat pomocí jednoduchého  či pokročilého vyhledávání. Vyhledat lze na 
základě klíčových slov nebo prostřednictvím rozšířeného hledání.  Databázi ADAM naleznete zde: 
ADAM EU-databáze:  http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm   

GEBOL konpendium je další 
důležitou součástí komunikace a 
šíření strategie projektu GEBOL. 
Souhrn 70 projektů spolupráce mezi 
školami a firmami bude detailně k 
dispozici online a to na konci 
projektu. Poskytne informace týkající 
se idejí a cílů projektu,  požadavků 
zákazníka, způsobu práce a 
komunikace mezi partnery projektu, 
použitých nástrojů při realizaci 
projektu, screenshoty webových 
stránek pro letmé prohlédnutí vzhledu 
nových stránek a v neposlední řadě 
bude informovat o připomínkách 
učitelů. Také poskytne adresy URL  
stránek.  

Kompendium bude sloužit jako další 
dobrý příklad projektové 
dokumentace a bude nabízen po 
skončení projektu na webových 
stránkách GEBOL.  Bude obsahovat 
následující údaje: 

Název projektu, 

Všeobecné údaje 

Projektový tým, cíle projektu 

Požadavky klienta, způsob práce 

Obsah webových stránek, použité 

softwary 

Komentáře učitele, 

Adresa URL stránek 

Poznámka: systém podpory odborného vzdělávání v rámci EU prochází nyní restrukturalizací pro 
nové období 2014-2017. Původní programy v roce 2013 končí. Partnerství GEBOL (NL, UK, ES, DE, 
BG, RO, CZ) již nyní hledá způsoby, jak udržet mezinárodní spolupráci a nadále přenášet principy 
hodnocení dle INGOT do odborného vzdělávání. Bližší informace o evropských programech (např. 
Grundvig, Leonardo da Vinci, Comenius) budou zveřejněny na oficiálních stránkách EU: 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm   

 
Máte zájem o Ingots 
certifikaci a GEBOL? 

Navštivte: 
http://www.gebol.org   

© Creative Commons 

[Příklad zápisu  (detail projektu) 

Ingots v Bulharsku nabízí Ingots 
akademie (Adam Smith College of 
Management).  
Kontaktní informace: 
andrei.stoycheff@adamsmith.bg 
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GEBOL Dostaňme evropské podniky na internet:  
Závěrečné setkání v Praze 19.7. - 20.7.2013 

[Kateřina Nevřalová, euro-face] 
Ve dnech  19.- 20. července se v Praze uskutečnilo  páté setkání projektu GEBOL. Všechny 
partnerské země  byly  na tomto posledním zasedání projektového týmu zastoupeny. Jako vedoucí 
projektu si  troufám říct, že jsem hrdá na práci s těmito partnery z Velké Británie, Německa, 
Nizozemska, Španělska, Bulharska, Rumunska a České republiky. 
 

GEBOL.KRÁTKÝ PŘEHLED KOORDINÁTORA PROJEKTU 

GEBOL.VÝSLEDKY 

Gebol.Šíření a udržitelnost projektu. Koncepce 

GEBOL: několik významných 

výsledků  
 

1. GEBOL Příručka pro Ingot 
certifikaci (v každém jazyce 
partnerské země) 
 
2. GEBOL Webová stránka 
projektu (wordpress)  ve všech 
jazycích partnerských zemí 
 
3. GEBOL projekty- spolupráce 
mezi školami a podniky (k 
dispozici je 70 projektů) 
 
4. GEBOL Podklady pro šíření a 
získávání partnerů projektu (v 
každém jazyce partnerské země) 
 
5. GEBOL Projektový leták / 
brožura pro komunikaci s 
potenciálními partnery a veřejností 
(v každém jazyce partnerské země) 
 
6. GEBOL Newsletter  3 edice, 4 
stránky  plné podrobných informací 
o projektu (v každém  jazyce 
partnerské země) 
 
7. GEBOL obsah webových stránek 
s užitečnými odkazy, materiály a 
návody 
 
8. GEBOL Hotline 
 
9. GEBOL informační akce ve 
všech partnerských zemích 
 
10. GEBOL Podnikatelský plán 

GEBOL setkání v Praze, červenec 2013 

Udržitelnost je důležitou součástí všech 
evropských projektů. Je samozřejmé, že EU má 
zájem, aby produkty vytvořené s jejím přispěním, 
existovaly i po skončení financování na tržním 
principu. Proto jsou studie udržitelnosti 
dokládány před samotným výběrem projektu k 
financování. Základní definice tohoto termínu je 
tlumočena v  EU příručce o udržitelnosti “ 
European Commisson DG Education and 
Culture, 2006. “Projekt je udržitelný tehdy, pokud 
i nadále poskytuje  výhody příjemcům projektu  / 
nebo pokud pokračuje delší dobu po ukončení 
finanční podpory EU“. Udržitelnost by měla mít 
dopad na cílové skupiny (zainteresované osoby), 
strukturu projektu, odborné vzdělávání či 
vzdělávací systém (žáci a učení). V rámci 
projektu GEBOL  se jedná o tyto zúčastněné 
země: UK, NL, CZ, RO, BG, ES, GER. 
Podnikatelský plán projektu GEBOL  by měl tedy  
poskytnout  detailní pohled na obchodní strategii 
jednotlivých partnerských zemí 

Pro projekty odborného vzdělávání by neměl být 
podnikatelský plán vnímán jako tradiční a 
vyčerpávající obchodní plán, který zohledňuje 
všechny aspekty komerčního  produktu.  Měl by 
být vnímám spíše jako "otevřený přístup"  známý 
jako opensource  a měl by se věnovat možnostem  
otevřených znalostí,  sdílení zkušeností a učení. 

Tým GEBOL rozhodl o následujících krocích (viz 
dokument, který je možno také stáhnout na:: 
//www.gebol.org:) 
 
1. Prodloužená doba dostupnosti veškerých  
GEBOL    výsledků on-line http://www.gebol.org 
2. Založení a správa komunity na  Facebooku 
3. Uložení záznamů  jednotlivých zemí Projektu     
GEBOL na webové stránce Wikipedia (Creative 
Commons) 
4. Diseminace projektu – doba šíření informací o 
projektu prodloužena o 6 měsíců po skončení 
projektu (tiskové zprávy) 
5. Vyhledávání sponzorů a zájemců z řad veřejnosti 
pro další spolupráci mezi sektorem odborného  
vzdělávání a firmami. 
6. Doplňkové služby / projekty založené na základě 
projektu GEBOL-inovační projekty pro odborné 
vzdělávání a  a třetí strany ("poprodejní" období   
projektu GEBOL) 
 
 
 

[Bernhard Mommenthal, Opensaar] 

GEBOL TÝM  

Projekt se přiblížil ke svému 

konci ....  
Nicméně se zdá až neuvěřitelné, že 
partneři projektu vyvíjí projektové 
nápady už  téměř dva roky. Bylo 
zapojeno téměř 70 studentů ze 7 
evropských zemí  a stejný počet 
firem  získalo nové webové 
stránky a znalosti,  jak stránky 
efektivně používat.  50 učitelů 
prošlo školením zaměřeným  na  
inovativní metodu hodnocení, 
která spočívá v pozitivním ocenění  
úspěchy studentů. 
Certifikáty Ingot mohou být 
použity pro hodnocení úrovně 
znalostí a dovedností  v oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací (sdělení ) 
odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská 
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem 

V GEBOL jsme se ovšem zaměřili na vývoj webových stránek. Toto konkrétní 
zaměření pomohlo učitelům pochopit systém uspořádání a jeho cíle a také 
metody práce. Projekt přinesl pozitivní zkušenosti z mezinárodní spolupráce, a 
to od vytváření nových vztahů mezi odbornými školami a firmami, ale také z 
evropských fondů, které mohou tyto iniciativy podporovat. Poslední 
projektové aktivity  budou  zaměřeny na šíření a stanovení dlouhodobé 
udržitelnosti výstupů projektu. Pro více informací  bych  vám ráda doporučila 
navštívit webové stránky projektu www.gebol.org 
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