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POSLEDNÍ SETKÁNÍ  

In March 2022 there was a 

meeting beetwen the European 

partner, this time we can finally 

meet each other in presence.  

Betwen 22 and 24 of march 5 of 

the 6 countries that belongs at 

the European Projet meets in 

Milan, italy for the first time after 

Munich 2019. The meeting  gaols 

were to finalize IO1, IO2  and IO3.  

Jeden z okamžiků projektového setkání v Miláně 

Dalším důležitým cílem setkání v 

Miláně bylo naplánovat příští 

nadnárodní setkání. Členové 

projektových týmů se rozhodli 

začít organizovat další krok: 

setkání v červenci na Maltě. 

Jedná se o poslední setkání v 

rámci projektu a bylo navrženo 

zapojit zaměstnance a kolegy 

partnerských zemí, které jsou 

součástí projektu.  

Během tohoto setkání byly 

plánovány tréninkové činnosti, v 

rámci kterých si účastníci otestují 

části osnov, které projekt vytvořil. 

Testování na Maltě je 

považováno za velmi důležité, a 

to zejména pro jeho otestování 

pro budoucí použití v příručkách. 

 

 

 

DALŠÍ KROKY E-LEARNINGOVÝ KURZ 

 
Během setkání v Miláně seznámil 

italský partner Andrea Ascari (CEIS 

Reggio Emilia) členy projektových 

týmů s návrhem e-learningového 

kurzem.  

Kurz si klade za cíl vytvořit 

tréninkovou cestu, kterou lze použít 

výhradně online k proškolení témat, 

které zahrnují vytvořené učební 

plány.  

Partneři přispějí k vytvoření tohoto 

online kurzu vytvořením video nebo 

audio školicích materiálů, které 

budou použitelné pro všechny, kteří 

budou mít o tento druh školení zájem. 

Je to velmi užitečný nástroj pro 

partnery, jak dále zhodnotit materiál, 

který byl vyroben, a to i po skončení 

projektu.  

 

V březnu 2022 se konalo setkání 

projektových týmů a členové 

projektu se tak opětovně potkali tváří 

v tvář.   

Ve dnech 22. až 24. března 2022 se 

pět z šesti členů projektových týmů 

jednotlivých partnerských zemí 

projektu Help-Ex setkalo ve městě 

Miláno v Itálii. A to poprvé od 

setkání v Mnichově v roce 2019.  

Jednalo se tak o setkání po více než 

dvou letech. Tato prodleva byla 

způsobena koronavirovou pandemií.   

V rámci setkání pak byly společně 

probrány, zkontrolovány, a 

diskutovány různé úkoly, které řešily 

a za které zodpovídaly jednotlivé 

partnerské země a které spočívaly ve 

vytvoření finální verze hlavních 

výstupů projektu, tzv. IO1, IO2 a IO.  

Těmito výstupy jsou zejména učební 

osnovy pro vzdělávání profesionálů, 

pracujících v sociálních a 

zdravotních službách a peerů.   

Po mnoha online setkáních v 

průběhu realizace projektu nám 

osobní setkání pomohlo znovu nalézt 

„projektový entuziasmus“. Ačkoliv 

byla virtuální setkání důležitá, je 

nutné si přiznat, že osobní setkání nic 

nenahradí. 

Všichni partneři jsou si vědomi toho, 

že společně odvedená práce bude 

přínosem pro každého z 

partnerských organizací, a to právě 

prostřednictvím hlavních výstupů 

projektu.    
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