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Koordinátorem konsorcia a projektu MOBITECH II je spolek Educational Association, z.s. Členy
konsorcia jsou tři střední odborné školy a učiliště z Jihočeského kraje, a to VOŠ, SŠ, Centrum odborné
přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421, SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín a SOŠ a SOU,
Milevsko. Partnerem projektu je lotyšská organizace Biedriba Eurofortis. Cílovou skupinou jsou žáci
středních odborných škol a učilišť strojírenských a zemědělských oborů.
Projekt MOBITECH II navazuje na projekt MOBITECH realizovaný v letech 05/2015-05/2017. Členové
konsorcia se po dobrých zkušenostech s realizací a dosavadními výsledky projektu rozhodli na projekt
navázat a prohloubit a rozšířit dosavadní spolupráci jak v rámci konsorcia, tak se zahraničním
partnerem Biedriba Eurofortis. Hlavním cílem projektu MOBITECH II je uskutečnit mobility ve formě
praktické stáže na odborné škole či firmě zahrnující odborný výcvik (období praxe) pro 32 žáků
učebních a studijních oborů třech středních odborných škol a 4 doprovodných osob.
Mobility jsou plánovány v oborech: Strojírenství a strojírenská výroba (obory: Strojírenství, Mechanik
seřizovač a Strojní mechanik) a pro skupinu oboru: Zemědělství a lesnictví (obor: Opravář
zemědělských strojů). Cíle projektu podpoří zvýšení a zájmu žáků o technické obory a zviditelní
technické obory u rodičů a veřejnosti. Projekt také přispěje ke zvýšení kvality odborného vzdělání v
zapojených školách.
Mobilita v délce trvání 14 dnů proběhne v partnerských organizacích v Lotyšsku za přímého dohledu
doprovodných osob ze škol. Žáci absolvují praktický výcvik ve školách Riga State Technical School (Rīgas
Valsts tehnikums), Riga Technical College (Rīgas Tehniskā Koledža) a Kandava State Agriculture
Technical School (Valsts Kandavas Lauksaimniecibas Tehnicums). Dále absolvují praxi ve firmách Leax
Baltix SIA, Amatex SIA, Skan Tooling SIA, Ferrus SIA, LLU MPS Vecauce a Stokker SIA. Výběr konkrétních
škol a firem bude realizován pro konkrétní obory a termíny.
Konkrétní cíle mobilit:




Posílení a prohloubení teoretických znalostí a rozvoj praktických dovedností žáků ve studovaných
oborech. Ověření nástroje ECVET při organizaci mobility a vytvoření jednotek učení pro daný obor,
které budeme využívat v dalších letech v mezinárodních projektech.
Získání informací o evropském pracovním trhu a zvýšení uplatnění žáků na domácím a evropském
trhu práce a zvýšení kvality odborného vzdělávání.
Účastníci výměny se seznámí s kulturou dané oblasti a budou mít možnost využít znalost
anglického jazyka v praxi. Poznatky a zkušenosti získané během tohoto projektu se projeví v první
fázi zvýšením kompetencí účastníků mobilit v oblasti strojírenských a zemědělských oborů. V
druhé fázi budou účastníci aplikovat své poznatky a zkušenosti přímo při studiu ve svých školách.
Dále budou šířit své znalosti a kompetence mezi ostatní žáky. Samozřejmostí bude prezentace
projektu na internetových stránkách koordinátora a jednotlivých škol a také na facebooku.

