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FINAL REPORT: STAFF – VET PROJECTS  

Only template! Respondents fill in on-line version of this form.  

To get the link, please contact Dům zahraniční spolupráce. 

Závěrečná zpráva: Zaměstnanci – Projekty odborného vzdělávání 

1. General / Základní informace 

1.1. Project number / číslo projektu: ………………… 

1.2. Participant / Účastník  

Name and last name / Jméno a příjmení: ……………………………………………........................................... 

Gender / Pohlaví: 

 Female / Žena 

 Male / Muž 

I am a member of / Jsem: 

 Staff of the VET school / Zaměstnanec odborné školy 

 Company staff / Zaměstnanec firmy 

1.3. Home institution / Domácí instituce (zaměstnavatel) 

Name / Název: …………………………………………………………. 

Country / Stát: 

 Czech Republic / Česká republika 

 Iceland / Island 

 Liechtenstein / Lichtenštejnsko 

 Norway / Norsko 

 Switzerland / Švýcarsko 

1.4. Type of the activity you participated in during the project / Druh aktivity, které jste se během 

projektu zúčastnili 

 Study visits / Studijní návštěvy 

 Redesigning curricula / Úprava učebních plánů či osnov 

 Training module and courses addressing the topic of youth entrepreneurship / Školící 

programy a kurzy s cílem podpořit podnikavost mladých lidí 
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2. Motivation / Motivace 

2.1. What were your main motivations to participate in the activity?  
Jaká byla vaše hlavní motivace pro účast na projektové aktivitě? 

 to acquire knowledge and specific know-how from good practice abroad 
získání znalostí a specifického know-how díky dobré praxi ze zahraničí 

 to develop my own competences in VET 
rozvinutí svých kompetencí v oblasti odborného vzdělávání 

 to gain practical skills relevant for my current job and professional development 
získání praktických dovedností, které mi pomohou v dalším profesním rozvoji 

 to build up new contacts and expand my professional network 
získání nových pracovních kontaktů 

 to improve services offered by my home institution 
pomoci zaměstnavateli zlepšit služby, které poskytuje 

 to reinforce the cooperation with a partner institution 
posílení spolupráce s partnerskou institucí 

 to increase my job satisfaction 
zvýšení svojí spokojenost se zaměstnáním 

 other (please, specify) / Jiná (prosíme, upřesněte): ………………………………………………………. 

2.2. Have you already participated in an international programme? 
Zúčastnili jste se už aktivit v rámci nějakého mezinárodního programu? 

 I have not participated in any international programme yet 
Ještě jsem se žádné aktivity v rámci mezinárodního programu neúčastnil(a) 

 Erasmus+ 

 Other (please, specify) / Jiný (prosíme, upřesněte): ………………………………………………………. 

3. Skills and competences / Dovednosti a kompetence 

3.1 Did you improve your professional skills and competences? 
Zlepšili jste si svoje profesní dovednosti a kompetence? 

 Yes / Ano 

 No / Ne 
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3.2 Thanks to this activity… / Díky této aktivitě jsem ..... 

 
Strongly 
agree / 
Zcela 

souhlasím 

Rather 
agree / Spíše 

souhlasím 

Neither 
agree nor 
disagree / 
Nemám 

názor 

Rather 
disagree / 

Spíše 
nesouhlasím 

Strongly 
disagree / 
Zásadně 

nesouhlasím 

I have learned from good 
practices abroad / 
Získal(a) nové znalosti díky 
dobré praxi ze zahraničí 

     

I have tried new learning 
practices or teaching 
methods / 
Vyzkoušel(a) nové 
vyučovací techniky a 
metody 

     

I have gained practical skills 
relevant for my current job 
and professional 
development /  
Získal(a) praktické znalosti, 
které mi pomohou v dalším 
profesním rozvoji  

     

I have reinforced the 
cooperation with the 
partner institution /  
Posílil(a) jsem vztahy s 
partnerskou institucí 

     

I can better understand the 
problem of work-based 
learning, youth 
entrepreneurship / 
Lépe porozuměl(a) 
problematice odborného 
vzdělávání, podnikavosti 

     

I can prepare the pupils for 
their future professional 
life better than before / 
Naučil(a) se, jak žáky lépe 
připravit na jejich budoucí 
povolání 
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3.3 Thanks to this activity… / Díky této aktivitě jsem se..... 

 Strongly 
agree / 
Zcela 

souhlasím 

Rather 
agree / 
Spíše 

souhlasím 

Neither 
agree nor 
disagree / 
Nemám 

názor 

Rather 
disagree / 

Spíše 
nesouhlasím 

Strongly 
disagree / 
Zásadně 

nesouhlasím 

I encountered the latest 
technologies or software / 
Seznámil(a) s nejnovějšími 
technologiemi nebo 
softwarem 

     

I encountered ways of 
learning a profession, which 
are different from the way we 
learn it in my country /  
Seznámil(a) s metodou výuky, 
která je odlišná od metody v 
mé zemi 

     

I encountered a professional 
environment, organisation 
and culture of work, which is 
different from in my country/ 
Seznámil(a) s profesním 
prostředím, organizací a 
způsobem práce, který je jiný 
než v mé zemi 

     

I learnt about how workplaces 
and my industry functions 
differently to in my country/  
Seznámil(s) s odlišnostmi 
pracovních míst a daného 
oboru v jiných zemích 

     

 

  



 
EEA Grants 2014-2021  
CZ-EDUCATION  Annex IV 
 

5 
 

4. Conclusions / Shrnutí 

4.1. Please briefly describe the activity you participated in. What was the most important 
benefit for you? What did you enjoy most?  
Prosíme, stručně popište absolvovanou aktivitu. Co pro vás bylo největším přínosem a 
zážitkem?  

………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

4.2. Do you have any concerns, comments or recommendations regarding the activity you 
participated in? What could be improved?  

Máte nějaké připomínky nebo doporučení k absolvované aktivitě? Navrhujete nějaké zlepšení? 

………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 

 


