
self awareness • motivation
learning • evaluation 

 

SAVE project (Self Awareness, evaluation and Motivation 
system Enhancing learning and Integration to prevent 
and contrast ESL and NEET)  is aimed at define and 
validate innovative self-awareness, evaluation and learning 
personalization models, approaches and tools, in order 
to prevent and contrast Early school leaving and NEET 
phenomenon. The project is aimed at design, realise 
and validate an innovative system, contemporaneously 
addressing: 
•  students engagement and motivation by implementing 

effective self-awareness and evaluation tools and inclusive 
Learning 2.0 solutions

•  trainers guidance and learning role empowerment by 
defining new pedagogical models based on: self-evaluation; 
learning personalization (and digital portfolio); technology 
enhanced environments, supporting  both student learning 
processes and trainers knowledge sharing

•  school and iVET responsiveness by implementing stronger 
dynamic link between education and job market and 
leveraging on the competencies’ recognition within the 
digital portfolio frame.

 
This will be done by:
-  carrying on a transnational need analysis & research 

activities, aimed at comparing and analyzing models, 
practices and experiences

-  transferring and enriching experiences, practices and 
learning resources related to self-evaluation/awareness 
and digital portfolio developed within previous successful 
projects carried on by the project partners

-  integrating the self-awareness and evaluation tools (and 
feedbacks) within personalized and effective orienting and 
learning programs.

The project lasts 24 months (starting in September, 1st, 2014) 
and it is carried on by a transnational consortium composed by:
CIOFS-FP (lead partner - Italy) actives in VET, guidance, 
certification of skills, social inclusion, job integration and equal 
opportunities through the implementation of researches, 
workshops, development of projects and services. 
For info fruggiero@ciofs-fp.org - www.ciofs-fp.org      
CultOrale Scarl (Italy), a non-profit entity whose principal 
purpose is to realize basic research, industrial research or 
experimental development activities and to disseminate their 
results by way of the teaching, publications or technology 
transfer. 
For info info@cultorale.it - www.cultorale.it 
Educommunity (Italy), a non-profit Association for educational 
innovation. It implement Lifelong Learning policy, carries out 
educational research and studies, trainers training and learning 
personalization for adults. 
For info info@educommunity.it - www.educommunity.it 
Centro San Viator (Spain) which offers education to about 840 
fulltime students and to other 200 adults in LLL. It is a non-
for-profit social oriented business; its main goal is help young 
people with fewer opportunities. 
For info a.garmendia@sanviator.com - www.sanviator.com 
Navreme Boheme s.r.o. (Czech Republic) dedicated to 
topics such as: evaluation, project management, knowledge 
development and diffusion of innovation, IT and new 
technologies, social research, gamification and digital badges 
and social innovation. 
For info stogr@navreme.cz - www.navreme.cz   
Apricot (UK) a not-for-profit business. Areas of expertise 
include: Outplacement services for individuals, Diagnostic 
testing for self-awareness, Adult Employability and skills 
brokerage, self-employment, and enterprise skills. 
For info Hilary@apricot-ltd.co.uk - www.apricot-ltd.co.uk 
For further details please see the project web site 
www.saveproject.it
Contacts details: fruggiero@ciofs-fp.org +39 (0)6 5729911
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Projekt SAVE je zaměřený na vytvoření systému 
sebeuvědomění, hodnocení a motivace určeného k posílení 
učenía minimalizaci ESL (Early School Leavers - mladí 
předčasně opouštějící vzdělávací systém) a NEET (Not 
in Education, Employment, or Training - lidé, kteří se 
nevzdělávají, nejsou zaměstnaní a ani se nerekvalifikují). 
Zaměřuje se na definování a ověřování inovativních modelů, 
přístupů a nástrojů podpory sebeuvědomění, hodnocení 
a personalizace učení s cílem zabránit předčasnému 
ukončování školního vzdělávání a fenoménu NEET. Projekt je 
zaměřen na design, realizaci a ověření inovativních systémů, 
současně s důrazem na: 
•  angažovanost a motivaci studentů, prostřednictvím 

zavedení účinných nástrojů sebeuvědomění a hodnocení 
včetně Learning 2.0;

•  lektorskou podporu a posílení role studentů ve vzdělávání 
navržením nových pedagogických modelů založených 
na sebehodnocení, učení na míru potřebám studentů (a 
využívání digitálního portfolia) a vzájemného učení žáků i 
pedagogů ve využívání moderních technologií

•  zvýšení vnímavosti vzdělávacích zařízení zavedením 
silnějšího dynamického propojení mezi vzděláváním a 
trhem práce a podporou využití a uznávání kompetencí v 
rámci digitálního portfolia.

Toho lze docílit pomocí:
-  provedení mezinárodní srovnávací analýzy potřeb a 

výzkumné činnosti, zaměřené na porovnávání a analýzu 
modelů, postupů a zkušenosti;

-  přenosu a obohacení zkušenosti, postupů  a zdrojů učení 
souvisejících se sebehodnocením / sebeuvědoměním 
a digitálním portfoliem vyvinutým v rámci předešlých 
úspěšných projektů realizovaných partnery projektu;

-  integrací nástrojů sebeuvědomění a evaluace (a 
zpětné vazby) v rámci efektivních a personalizovaných 
vzdělávacích programů;
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Projekt trvá 24 měsíců (od 1.září 2014), a je prováděn 
nadnárodním konsorciem:
CIOFS-FP (hlavní partner - Itálie), specialista na učňovské 
vzdělávání, poradenství, certifikaci dovedností, sociální inkluzi, 
zapojení do zaměstnání, rovné příležitosti prostřednictvím 
seminářů a workshopů, vývojem projektů a služeb. Více 
informací: fruggiero@ciofs-fp.org - www.ciofs-fp.org
CultOrale Scarl (Itálie), nezisková organizace zaměřená na 
základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální 
vývoj a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikace 
nebo transferu technologií. Více informací: 
info@cultorale.it - www.cultorale.it
Educommunity (Itálie), italská nezisková Asociace pro inovace 
ve vzdělávání . Zasazuje se o zlepšení politiky a nástrojů 
podporujících celoživotní vzdělávání, realizuje výzkumy a 
vydává studie z oblasti vzdělávání a školí lektory a věnuje 
se personalizaci vzdělávání dospělých. Více informací: info@
educommunity.it - www.educommunity.it
Centro San Viator (Španělsko), škola která nabízí vzdělání asi 
840 studentům a přes 200 dospělým v rámci celoživotního 
učení. Má status neziskové organizace, jejíž cílem je vracet 
mladým lidem příležitost uplatnit se na pracovním trhu. Více 
informací: a.garmendia@sanviator.com - www.sanviator.com
Navreme Boheme, s.r.o. (Česká republika), hlavními tématy 
činnosti jsou: evaluace, projektový management, rozvoj 
osobnostních kompetencí a posilování motivace, IT a nové 
technologie, výzkumy, průzkumy a analýzy, gamifikace, 
digitální odznaky a společenská inovace. Více informací: 
stogr@navreme.cz - www.navreme.cz
Apricot (Velká Británie), nezisková organizace mezi jejíž oblasti 
odbornosti patří: podpora pro zapojení do zaměstnání, nástroje 
pro sebeuvědomění a motivaci, zaměstnatelnost dospělých, 
zprostředkování odborných a osobnostních zkušeností a rozvoj 
podnikatelských kompetencí. Více informací: Hilary@apricot-
ltd.co.uk - www.apricot-ltd.co.uk
Per informazioni: stogr@navreme.cz - www.navreme.cz   
Další podrobnosti naleznete na webové stránce projektu 
www.saveproject.it/cs/. Kontakty: Michal Kaderka, 
email: kaderka@navreme.cz, tel.: +420 777 879 481


