
Cílem projektu Cílem projektu access2 learnaccess2 learn  v  v 
rámci programu Erasmus+ je pos-rámci programu Erasmus+ je pos-
kytnout všem dospělým bez ohle-kytnout všem dospělým bez ohle-
du na jejich původ rovný přístup du na jejich původ rovný přístup 
k programům dalšího rozvoje a k programům dalšího rozvoje a 
přispět tak k jejich konkurence-přispět tak k jejich konkurence-
schopnosti na trhu práce. schopnosti na trhu práce. 
Chceme překonat předsudek, že Chceme překonat předsudek, že 
kombinovaná výuka (blended lear-kombinovaná výuka (blended lear-
ning) není vhodná metoda studia ning) není vhodná metoda studia 
pro nízkovalifikované dospělé.pro nízkovalifikované dospělé.

pro začlenění všech dospělých do  pro začlenění všech dospělých do  
studia formou kombinované výuky.studia formou kombinované výuky.

VZDĚLAVATELÉ DOSPĚLÝCHVZDĚLAVATELÉ DOSPĚLÝCH
Posilujeme vědomí toho, že kombi-Posilujeme vědomí toho, že kombi-
novaná výuka by měla být nabíze-novaná výuka by měla být nabíze-
na všem dospělým bez ohledu na na všem dospělým bez ohledu na 
úroveň jejich kvalifikace. Podpo-úroveň jejich kvalifikace. Podpo-
rujeme lektory a učitele v přípravě rujeme lektory a učitele v přípravě 
pro použití metody kombinované pro použití metody kombinované 
výuky u dospělých s nízkou kvalifi-výuky u dospělých s nízkou kvalifi-
kací.kací.

DOSPĚLÍ S NÍZKOU KVALIFIKACÍDOSPĚLÍ S NÍZKOU KVALIFIKACÍ
Podporujeme je ve snazším Podporujeme je ve snazším 
přístupu k nabídkám kombino-přístupu k nabídkám kombino-
vané výuky a v rozvoji kompeten-vané výuky a v rozvoji kompeten-
cí potřebných pro kombinované cí potřebných pro kombinované 
vzdělávání.vzdělávání.

R O Z VO J  DO V E D N O ST ÍR O Z VO J  DO V E D N O ST Í
Sledujte Sledujte 

nás!nás!

šíření šíření 
povědomípovědomí

přispívání kpřispívání k
inkluziinkluzi

rozvojrozvoj
kompetencíkompetencí

podpora podpora 
motivacemotivace

tvorbatvorba
školicích materiálůškolicích materiálů

C Í L EC Í L EP R O J E K TP R O J E K T

PROTO SE V TOMTO PROJEKTU PROTO SE V TOMTO PROJEKTU 
ZAMĚŘUJEME NA DVĚ HLAVNÍ ZAMĚŘUJEME NA DVĚ HLAVNÍ 
CÍLOVÉ SKUPINYCÍLOVÉ SKUPINY::

VÝSLEDK YVÝSLEDK Y

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.

ŠÍŘENÍ  POVĚDOMÍŠÍŘENÍ  POVĚDOMÍ
Vytváříme strategické doku-Vytváříme strategické doku-
menty, které pomohou překonat menty, které pomohou překonat 
předsudek, že nízkokvalifiko-předsudek, že nízkokvalifiko-
vaní dospělí nejsou schopni vaní dospělí nejsou schopni 
se efektivně účastnit kombi-se efektivně účastnit kombi-
nované výuky. Vytvoříme také nované výuky. Vytvoříme také 
katalog obsahující kompeten-katalog obsahující kompeten-
ce potřebné pro kombinované ce potřebné pro kombinované 
vzdělávání.vzdělávání.
  
UČENÍUČENÍ
Vytváříme výukové materiály, Vytváříme výukové materiály, 
které pomohou dospělým při které pomohou dospělým při 
rozvoji kompetencí potřebných rozvoji kompetencí potřebných 
pro úspěšné studium v rámci pro úspěšné studium v rámci 
kombinovaného vzdělávání.kombinovaného vzdělávání.
  
ROZVOJROZVOJ
Vyvíjíme různé materiály (hand-Vyvíjíme různé materiály (hand-
outs) na podporu vzdělavatelů outs) na podporu vzdělavatelů 
dospělých pro přípravu dospělých pro přípravu 
studentů na kombinovanou studentů na kombinovanou 
výukuvýuku::

Hlavní výstupy budouHlavní výstupy budou:: nástroj  nástroj 
pro hodnocení, návrh semináře/pro hodnocení, návrh semináře/
workshopu, podcasty a příručka workshopu, podcasty a příručka 
pro používání celé metodologie pro používání celé metodologie 
(train the trainers).(train the trainers).
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