
 
 

      
© 2009 ADC Technology Training Ltd.  ADC College™ is a trademark of ADC Technology Training Ltd. 
Registered address: 41 Whitefriars Drive, Harrow, Middlesex HA3 5HW  United Kingdom Company Registration No: 3563169 

™  

 

  
Station House, 

11-13 Masons Avenue 
Harrow, Middlesex HA3 5AD 

Telephone +44 20 8424 9424 
Facsimile   +44 20 8424 9427 

E-mail: adc@adc-tt.co.uk  
Web: www.adccollege.eu  

 

 

 

ADC College 
 

 

 

  O nás   
 

ADC College je středně velká  organizace, která se specializuje na vzdělání a odborný trénink. ADC je jedním z 

mála center, které poskytují kurzy CLIL a Language & Methodology, které slouží k dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníku. ADC College je také NextStep centrum poskytující poradenství na poli vzdělání a 

profesního a kariérového rozvoje. Úzce proto spolupracuje s místními úřady práce a podniky. V neposlední řadě 

je ADC College také přijímací partner v rámci projektu Leonardo da Vinci. ADC navázala kvalitní partnerství s 

různými evropskými zeměmi a spolupracuje se školami, e-learningovými centry, kariérovými poradci, úřady 

práce, neziskovými organizacemi, firmami a společnostmi. Realizuje pracovně-jazykové programy, jazykové 

studijní programy, jazykové a kulturní programy,  praxe pro studenty a profesně zaměřené projekty pro 

odborníky. Každý rok se projektu zúčastní okolo 1000 účastníků. 

 

 

Leonardo da Vinci Mobility 
 

Od roku 2009 realizujeme projekty Leonardo da Vinci IVT, VETPRO a PLM s českými, slovenskými, 

německými, španělskými a italskými partnery - úřady práce, městskými úřady, vysokými školami a středními 

odbornými školami.   

 

Stážisté vykonávají praxi v ADC College nebo jsou umístěni na pracoviště odpovídající  jejich specializaci.  

Sektory, v kterých mohou pracovat jsou  

 

 Cestovní ruch 

 Gastronomie 

 Administrativa 

 Zákaznický servis a prodej 

 IT 

 Zdravotnictví a pečovatelství 

 Farmacie 

 Vzdělávání/školství 

 Marketing 
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Před tím, než jsou stážisté umístěni na pracoviště, musí projít testem z angličtiny, 

vyplnit dotazník ohledně jejich pracovních preferencí a vyhotovit životopis. 

Na základě těchto informací a osobního hodnocení pedagoga je účastník umístěn na 

relevantní pozici, která reflektuje jeho schopnosti a zájmy. Je nutné, aby stážista byl 

motivován, měl aktivní přístup k práci a chtěl se učit novým zručnostem. 

 

Účastníci obdrží podrobný plán cesty do zaměstnání a první den je do zaměstnání 

doprovodí ADC Activity leader.  

 

Během průběhu celé stáže je zajištěn monitoring a evaluace. Účastníci diskutují své 

zkušenosti a pracovní činnosti s tutorem a reprezentantem ADC. Během druhé části stáže jsou domluveny 

monitorovací návštěvy na pracovištích. Participant sám může kdykoliv kontaktovat zástupce ADC College na 

bezplatné lince.  

 

Na konci stáže obdrží stážisté Europass Mobility a účastnický certifikát od ADC College. 

 

 

Ubytování 
Ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách, které jsou prověřovány British Council. Rodiny jsou přátelské a 

komunikativní, takže účastníci se cítí vítaní a mají možnost nahlédnout do každodenního života britské rodiny. Je 

možné si vybrat jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj s polopenzí (snídaně a vařená večeře),  nebo plnou penzí 

(snídaně, balený oběd a vařená večeře).  

Pro účastníky je zajištěna přeprava z letiště do rodin při příjezdu a odvoz z rodin na letiště na konci programu. 

 

Na požádání je možné zajistit ubytování v  hotelu. 

 

 

Jazykové kurzy 
Účastníci mají možnost navštěvovat jazykové přípravy a zdokonalit tak své komunikační schopnosti. Kurzy jsou 

specializované na odbornou terminologii a mohou probíhat před začátkem pracovní stáže nebo v jejím průběhu. 

Dobrá jazyková vybavenost zvyšuje kvalitu nabytých zkušeností a dovedností během pracovní stáže. 

 

 

 

Kvalita 
 

Vysoká kvalita je zajištěna našimi plně kvalifikovanými zaměstnanci a  pravidelnými důkladnými externími 

audity. ADC College je pravidelně navštěvována a hodnocena inspektory státních orgánů a organizacemi jako je 

The British Council, Metrix, Trinity College (London); City & Guilds/ Pitmans and OCR (Oxford, Cambridge & 

RSA). 


