ÚNOR 2022
NEWSLETTER 1

Co je DigMyVET?
DigMyVET! Je 24měsíční projekt Erasmus Key Action 2, jehož cílem je poskytovat inovativní
řešení problémů, kterým čelí střediska odborného vzdělávání a přípravy a odborníci během
pandemie i mimo ni. Projekt vyvine sadu nástrojů na podporu udržitelné digitální integrace v
odborném vzdělávání a školení, které pomohou zaměstnancům a studentům přizpůsobit se
změnám v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

DigMyVET vytváří následující soubor zdrojů:
• Příručka integrace strategie DigMyVET
• Interaktivní nástroj pro srovnávání „Digitální strategie“.
• Modulární rámec pro digitální strategii odborného vzdělávání a přípravy
• Průvodce „Učit se digitálně“

Průběh projektu
První etapa našeho projektu zahrnovala vývoj Příručky DigMyVET. Partneři
provedli teoretický výzkum, průzkumy a rozhovory, aby shromáždili klíčové
informace o osvědčených postupech digitální strategie a o tom, jak pandemie
ovlivnila studenty a učitele.

Další kroky prvního výstupu zahrnují výzkum a vytvoření příručky. Ta bude
následně přeložena do národních jazyků partnerských zemí, a bude tedy k
dispozici v angličtině, italštině, řečtině, češtině a němčině.

Tento výstup bude po dobu realizace projektu považován za pracovní dokument a
partneři jej budou aktualizovat po celou dobu trvání projektu. Tímto způsobem
bude příručka obsahovat také ponaučení z realizace projektu, aby bylo zajištěno,
že střediskům odborného vzdělávání a přípravy, která po dokončení projektu
přijmou nástroje projektu, bude poskytnut úplný obraz. Toto zajistí
příjemcům dynamickou aktuální příručkou, jak úspěšně implementovat zakázkovou
komplexní digitální strategii v rámci jejich organizace odborného vzdělávání a
přípravy.

DigMyVET! Projekt byl vyvinut jako součást celoevropské reakce na výzvy, kterým
čelily vzdělávací a školicí instituce během pandemie Covid-19 a následného
lockdownu.

Tato bezprecedentní a nešťastná událost také urychlila tolik potřebnou digitalizaci
mnoha vzdělávacích institucí, ale bez digitální strategie nebo jakéhokoli
referenčního bodu, jak zavádět digitální změny. Mnoho odborných škol ve svém
spěchu zaujalo negativní přístup k digitalizaci a považovalo ji za nutnost spíše než
za dlouhodobou strategii, kterou je třeba plánovat a integrovat do stávajícího řízení
a infrastruktury.

digmyvet.com

Partneři projektu

Aspire-igen Group, UK
PIXEL, Italy
Euroface Consulting, Czech Republic
VHS Cham, Germany
Innovation Frontiers, Greece

Mezinárodní projektová setkání

Druhé projektové setkání se uskuteční v italské Florencii ve dnech 5. – 6. dubna
2022.

Budeme diskutovat o výzkumu, který jsme provedli v posledních několika
měsících, a o našich dalších krocích, stejně jako o pokroku u následujících tří
výstupů, které vyvíjíme.

Chcete-li si přečíst více o prozatímní práci partnerů projektu DigMyVET,
projektových setkáních a akcích, navštivte prosím náš web.
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