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Projekt InVet se zaměřuje na Industry 4.0 (Průmysl 4.0),

který radikálně transformuje výrobní hodnotové řetězce a

obchodní modely evropských společností. Hlavním cílem

projektu je podpořit technické a podnikatelské vzdělávání

související s Průmyslem 4.0 u studentů a učitelů odborného

vzdělávání a přípravy prostřednictvím inovací založených na

informačních a komunikačních technologiích. Konkrétně je

cílem InVETu vytvořit databázi znalostí s klíčovými

relevantními a informacemi o Průmyslu 4.0, která bude

následně dostupná na online platformě zcela zdarma.

Výstupy projektu

InVET, jakožto inovativní a inspirativní projekt, má v rámci

dosažení svého cíle celkem 4 hlavní projektové výstupy.

1. IO1-“Aktuální status Průmyslu 4.0” je report, který má

shrnout aktuální situaci Průmyslu 4.0 v zemích

partnerských organizací a EU jako celku. Obsahem bude

řada kvalitativních a kvantitativních výzkumů, které dají

základ pro vytvoření detailního obsahu online platformy.

2. IO2 “Rozhovory s experty a specifický výzkum

zaměřený na vzdělávání v oblasti Průmyslu 4.0” –

cílem je zjistit, zda a na jaké úrovni je Průmysl 4.0

implementován v odborných školách.

3. IO3 “InVET vytvoření odborných textů” umožní

partnerským organizacím vytvořit ucelené a efektivní

výukové materiály – přizpůsobené preferencím cílových

skupin.

4. IO4 “InVET vytvoření online výukové platformy”

zahrnuje vytvoření online vzdělávací platformy/portálu a

možnost online přístupu pro všechny zájemce na výstupy

z předchozích outputů, především IO3.

Partnerské organizace v současné době pracují na

dokončení prvního výstupu, který bude finalizován a v

průběhu dubna 2019.

11. - 12. října 2018, proběhlo v Praze první mezinárodní

setkání projektových partnerů. Setkání připravil a hostil

koordinátor projektu, společnost bit cz training, s.r.o.

Setkání umožnilo kromě osobního setkání zástupců všech

partnerů diskutovat o projektu, jeho začátku a dalším

postupu, rozdělit mezi sebe první úkoly. Samozřejmě došlo i

na představení interních procesů v rámci projektového a

finančního řízení, sledování kvality a šíření výstupů projektu.

InVET projektové partnerství

Projektové partnerství je strategicky rozloženo mezi 4

partnery ze států EU (Itálie, Španělsko, Česká republika a

Rakousko) a z odlišných sektorů, včetně soukromých

společností, vzdělávacích organizací a středních škol.

InVET 
“INDUSTRY 
4.0 for VET”

Úvodní mezinárodní setkáníO projektu

InVET “Industry 4.0 for VET” je

mezinárodní projekt financovaný

Evropskou komisí v rámci programu

Erasmus+ (KA2), Strategická

partnerství v oblasti vzdělávání,

odborné přípravy a mládeže.

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA202-048179

Sledujte projekt na Facebooku a Twitteru

https://www.facebook.com/PersistEU/

