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Aktuality
a zajímavosti
Evropský týden odborných dovedností – Objev svůj talent!
Od 5. do 9. prosince se koná Evropský týden
odborných dovedností, vyhlášený Evropskou
komisí. Jeho cílem je zviditelnit výsledky
spolupráce v oblasti odborného vzdělávání
a přípravy. Akci koordinuje v ČR Dům zahraniční spolupráce, více informací naleznete na
www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz.

Seminář pro centralizované projekty
Zveme vás na informační seminář, zaměřený
na možnosti získání grantu na projekty
Erasmus+, o které se žádá u Výkonné agentury
pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
(EACEA) v Bruselu. Akce se uskuteční
16. listopadu v Národní technické knihovně
v Praze. Registrovat se můžete na stránkách
www.dzs.cz.

Národní cena kariérového
poradenství

Nepromeškejte podzimní
nabídku on-line vzdělávání

Chcete se vzdělávat na
evropské úrovni, ale nemůžete
z různých důvodů vycestovat na
kurz do zahraničí? Pak je tu právě
pro vás portál School Education
Gateway, který učitelům nejen
nabízí spoustu zajímavých informací z jejich oboru, ale prostřednictvím on-line kurzů jim také
poskytuje příležitost k dalšímu
vzdělávání, a to v pohodlí domova. Letos otevřená Teacher Academy nabízí on-line kurzy zaměřené

na různá témata, které jsou zdarma
a konají se průběhu celého roku.
Přihlásit se do nich můžete na webu
www.schooleducationgateway.eu/
en/pub/teacher_academy.htm.
Na začátek letošního školního
roku jsou připraveny tři kurzy; dva
začaly v září, třetí bude zahájen v říjnu. Kurz Cultural Diversity in Your
Classroom je zaměřen na metody
podporující výuku ve třídách s velkou
kulturní rozmanitostí, které pomáhají
začleňovat žáky z rodin migrantů.

Pod názvem Competences for
21st Century Schools pak běží kurz,
který učitelům odkrývá problematiku
vzdělávání založeného na kompetencích. Třetí z podzimních kurzů,
který se jmenuje Moving to Maths
2.0 a začne 17. října, bude věnován
nástrojům a výukovým technikám,
založeným na teorii mnohočetné
inteligence (Multiple Intelligences
Theory) amerického psychologa Howarda Gardnera, které se
s úspěchem používají v projektech
propojujících matematiku s ostatními předměty.
Všechny kurzy z Teacher Academy
jsou dostupné také po jejich skončení, i když již bez možnosti získat
certifikát o absolvování.
◆ Red.

Inspirujte se příklady dobré praxe a seznamte
se s aktivitami, které získaly Národní ceny
kariérového poradenství 2016. Z více než tří
desítek přihlášených příspěvků jsme vybrali
šest nejlepších, jejichž zástupci budou moci vycestovat na studijní návštěvu do poradenských
institucí ve Velké Británii. Více informací
naleznete na www.euroguidance.cz.

Seznamte se s úspěšnými projekty
Erasmus+
Dům zahraniční spolupráce pořádá 8. listopadu v hotelu DAP v Praze valorizační konferenci,
na které ocení nejlepší projekty realizované
v programu Erasmus+. Podrobnosti o akci
najdete na www.dzs.cz.

Zkuste své znalosti v testu IT
Fitness!
Ověřte si úroveň počítačových dovedností
a odhalte své silné i slabé stránky v testu IT
Fitness 2016. Vyberte si jednu ze dvou úrovní
obtížnosti a odpovězte na otázky z teorie
i praxe informačních technologií. Již tradiční
testování poběží do konce listopadu a je
zdarma k dispozici na www.itfitness.cz.
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Představujeme
centralizované aktivity
programu Erasmus+

Představujeme
Vzdělávací program Evropské unie
Erasmus+ je veřejnosti známý hlavně díky
projektům mezinárodní spolupráce nebo
vzdělávacím mobilitám. Tyto decentralizované aktivity mají na starosti jednotlivé
národní agentury, v ČR je to Dům zahraniční spolupráce (DZS). Část programu
Erasmus+ ale spravuje přímo Výkonná
agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), orgán Evropské
komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA
spadají takzvané centralizované aktivity
programu Erasmus+, které jsou součástí
všech tří Klíčových akcí, ale nejen ty.

na magisterské studium, na které EU poskytuje
záruku a umožňuje tak mladým lidem získat
snadnější přístup k úvěrům na studium v zahraničí. Třetí oblastí jsou pak Rozsáhlé akce Evropské
dobrovolné služby.
V Klíčové akci 2 (Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů) EACEA administruje projekty Znalostních aliancí (spolupráce mezi
vysokoškolskými institucemi a podniky), Aliancí
odvětvových dovedností (spolupráce mezi světem
práce a vzdělávacími institucemi působícími
v oblasti odborné přípravy) a projekty Budování
kapacit, kde se jedná o projekty partnerství v oblasti vysokého školství s cílem podporovat jeho
modernizaci a internacionalizaci nebo projekty
zaměřené na spolupráci a mobility v oblasti práce
s mládeží.

V rámci Klíčové akce 1 (Mobilita jednotlivců) odpovídá bruselská agentura například za
Společné magisterské studium Erasmus Mundus,
které podporuje zvýšení kvality, inovace a internacionalizaci vysokoškolských institucí. K centralizovaným aktivitám patří také Erasmus+ půjčky

Výkonná agentura v Bruselu hraje důležitou roli
také v případě Klíčové akce 3 (Podpora reformy
vzdělávací politiky), kde pod ni spadají aktivity
zaměřené na rozvoj znalostí v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a práce s mládeží nebo iniciativy
k inovaci politik. Vedle toho má EACEA na starosti
administraci aktivit Jean Monnet, zaměřených na
celosvětovou podporu výuky a výzkumu v oblasti
studií evropské integrace a také na rozvíjení dialogu akademického světa s tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami Evropské unie.
Mezi oblastmi, které Výkonná agentura
pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
spravuje, nechybí ani sport. Výraznější podpora
sportovních aktivit je přitom jednou z novinek,
které program Erasmus+ pro období 2014 až
2020 přinesl.
◆ Red.

Český horolezecký svaz a jeho partneři
ukazují, že lezení je pro každého
Úspěšným příkladem centralizované aktivity, spravované Výkonnou agenturou pro
vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), je projekt Climbing for Everybody,
jehož koordinátorem je Český horolezecký svaz. „Horolezectví není jen zdolávání velkých
skalních stěn a osmitisícových hor. Radost a zážitek ze zdolání vrcholu, pohybu po skále
či sjezdu na lyžích volným terénem může zažít každý. Jen se odhodlat a vybrat si cíl podle
svých schopností,“ říkají jeho organizátoři, kteří se pro realizaci projektu spojili s kolegy
z Chorvatska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Slovinska.
logo_climbing.pdf
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lezecké svazy. Nejvýznamnější aktivitou jsou
Horolezecké týdny, naplánované
v pěti partnerských zemích,
jejichž součástí je nejen řada
workshopů, seminářů, diskusních a fokusních skupin, ale
i praktický výcvik lezení, a to
jak pro lezeckou veřejnost, tak
pro naprosté začátečníky.
Základním cílem tříleté spolupráce šesti
národních horolezeckých svazů je povzbudit lidi
různých věkových kategorií k tomu, aby aktivně
vyzkoušeli některou z lezeckých disciplín či
horských sportů. Společné mezinárodní týmy
odborníků řeší v rámci projektu aktuální témata lezeckého sportu, sdílejí dobrou
praxi a hledají řešení uplatnitelná
nejen ve svých zemích, ale také
doporučení pro ostatní horo-
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Vedle těchto Horolezeckých týdnů, jež budou
probíhat od podzimu 2016
do jara 2018 a které jsou
nejviditelnějším výstupem
celé spolupráce, se projekt skládá ze tří dalších
hlavních částí. Každý
z partnerů má například
za úkol připravit
analýzu zaměřenou na
to, jak je horolezectví

a další horské aktivity v dané zemi vnímáno, ukáže
příklady dobré praxe i časté chyby nebo popíše
roli, jakou v horolezectví hraje národní federace.
Vzájemné porovnání analýz má za cíl ukázat, kde
se přístupy v jednotlivých geograficky odlišných
zemích liší a kde jsou naopak podobné.
Důležitou součástí projektů je také osvěta, tedy
představení hlavních cílů projektu nejen současným horolezcům, ale i široké veřejnosti. „Každý
je vítán, je nač se těšit,“ zve koordinátor Šimon
Budský. Zkušenosti získané z projektu partneři
plánují zohlednit v akčních plánech a aktivitách
zaměřených na rozvoj lezeckých činností ve svých
zemích. O projektu bude možné se dozvědět více
z webových stránek partnerů, řady článků a chystají se také instruktážní videa a dokumentární film
o průběhu Horolezeckých týdnů.
◆ Red.

Název projektu:
Climbing for Everybod

y

Zapojení partneři:

Český horolezecký svaz
(ČR, koordinátor projektu), Hrvatski
planinarski savez
(Chorvatsko), Club Alp
ino Italiano – C.A.I.
Associazione (Itálie), Ma
gyar Hegy- és
Sportmászó Szövetség
(Maďarsko),
Slovenský horolezecký
spolok JAMES
(Slovensko) a Planinska
zveza Slovenije
(Slovinsko)

Získaný grant:
483 550 eur (80 procen

t rozpočtu)

Představujeme
zkreslené představy o vlastní práci v této oblasti,
anebo v této oblasti svou práci úmyslně nadhodnocují. Ať již je pravda jakákoliv, Pas mládeže je
nesporně oblastí, kterou je třeba dále rozvíjet.
Více se o Pasu mládeže dozvíte na: https://www.
youthpass.eu/cs/youthpass/.

Mezinárodní
projekty pro mládež
výzkumnou optikou

Jak je vidět z krátkého přehledu zajímavostí,
zpráva poskytuje jednak komplexní přehled
o dopadech realizovaných projektů na projektové
vedoucí a účastníky, jednak vhled do praktických
oblastí, jako je administrativní a pedagogická
realizace projektů, nebo uznávání neformálního
vzdělávání. Zpráva je doplněna grafy a tabulkami
pro lepší přehlednost sdělovaných informací
a vzhledem k výše zmíněné podobnosti minulého
a současného programu EU pro mládež (Mládež
v akci a Erasmus+ mládež) má potenciál poskytnout čtenáři zajímavé informace, které jsou i dnes
v mnoha ohledech aktuální.

Od roku 2009 probíhá v rámci výzkumné sítě RAY (Research Based Analysis of Youth in
Action) pravidelné mezinárodní šetření dopadů projektů realizovaných za finanční podpory programů pro mládež Evropské unie, konkrétně bývalého programu Mládež v akci
(programové období 2007–2013) a současného programu Erasmus+ mládež (programové
období let 2014–2020), na účastníky a projektové vedoucí.
Těchto multilingválních online dotazníkových
šetření se již od počátku účastní také Česká republika a v současnosti jsou tak k dispozici poměrně
rozsáhlá data týkající se vlivů realizovaných
projektů na mladé lidi a na pracovníky s mládeží.
Tato data byla analyzována v časovém rozmezí
odpovídajícím poslednímu období minulého
programu EU pro mladé lidi Mládež v akci, a to
jednak za účelem zhodnocení dopadů bývalého
programu, jednak za účelem publikace poznatků,
které jsou velmi cenné i pro současnou generaci
mládežnických projektů realizovaných prostřednictvím programu Erasmus+ mládež. Výsledky
šetření, analýzy a také doporučení najdete v právě
vydané rozsáhlé, ale graficky přitažlivé a velmi
čtivé publikaci Projekty pro mládež výzkumnou
optikou aneb Národní zpráva z šetření výzkumu
RAY za období let 2010 až 2013.
Zpráva poukazuje na vysokou spokojenost
s projekty. Účastníci mládežnických projektů
stejně jako jejich vedoucí považovali absolvované aktivity za velmi pozitivní zkušenost, a to
v celém sledovaném období. S vysokou úrovní
spokojenosti se také pojí vysoce hodnocený rozvoj
účastníků v oblastech klíčových kompetencí, jako
jsou například komunikace v cizím jazyce, sociální
a občanské kompetence nebo smysl pro iniciativu
a podnikání. Pozitivní dopady byly zjištěny také
v dalších oblastech, jako je například osobnostní
rozvoj (zvyšování sebevědomí, sebepoznání, zvládání neznámých situací apod.). Projekty mají také
kladný vliv na budoucí směřování účastníků co
se týče dalšího zvyšování jazykových kompetencí,
angažovanosti v dalším vzdělávání nebo podpory
budoucí mobility účastníků. Za poměrně zásadní
lze také považovat kladný vliv absolvovaných
projektů na hodnotový rozvoj účastníků, přičemž
vidíme po celé sledované období posilování
respektu, tolerance a solidarity.

Z výzkumu vyplývá velká řada pozitivních zpráv
pro evropské mládežnické programy: například
skutečnost, že projekty podpořené po opakovaném podání žádosti a projekty, které obdržely
finanční podporu na základě první podané
žádosti, byly ve sledovaném období kvalitativně
srovnatelné. Možnost přepracovat neúspěšný projekt a podat jej znovu se tak ukazuje jako efektivní
způsob zvyšování kvality podávaných žádostí,
jelikož přepracované projekty vykazují stejnou
míru pozitivních dopadů jako ty, které obdržely
financování na základě první podané žádosti.
Zpráva poskytuje velké množství dalších
zajímavých informací získaných z projektů, jako
například o genderovém rozložení účastníků
a projektových vedoucích, přičemž odkrývá vztah
existující v rozložení mužů a žen v projektovém
vedení a mezi projektovými účastníky. Zdá se, že
zatímco projektové vedoucí – ženy mají tendenci
vázat na sebe více účastnic – žen, u projektových
vedoucích – mužů vidíme tendenci ke genderově
vyrovnanějším účastnickým skupinám. Toto zjištění umožňuje formulovat doporučení týkající se
také současného programového období v rámci
programu Erasmu+ mládež: je vhodné tvořit
projektové týmy genderově vyrovnané, jelikož
jejich složení ovlivní genderovou rovnováhu mezi
účastníky.
Zpráva také poukazuje na existující problémy, například v oblasti uznávání neformálního
vzdělávání prostřednictvím certifikátu Pas mládeže (Youthpass). Analyzovaná data ukazují, že
zatímco poměrně vysoké procento projektových
vedoucích tvrdí, že byl Pas mládeže představen
účastníkům a na jejich žádost také vydán, samotní
účastníci tuto informaci nepotvrzují. Takové
výsledky mohou být vysvětleny pouze dvěma
způsoby: buď mají projektoví vedoucí výrazně

Chcete se dozvědět více
o dopadech mezinárodních
projektů z oblasti mimoškolní
práce s mládeží?
Dům zahraniční spolupráce letos vydal k výzkumu tyto 3 publikace a brožury:
	Projekty pro mládež výzkumnou optikou
aneb Národní zpráva z šetření výzkumu
RAY za období let 2010 až 2013 (horká
novinka!)
	Erasmus+ mládež: Přínosy pro účastníky
s omezenými příležitostmi
	Erasmus+ mládež: O pozitivních dopadech
inkluzivních projektů
Brožury a publikace jsou ke stažení na webových stránkách www.naerasmusplus.cz v sekci
O PROGRAMU – STUDIE. Zájemci si je mohou objednat ve vytištěné podobě na e-mailu
mladezvakci@dzs.cz.
Mezinárodní výstupy RAY jsou k dispozici na
webu www.youthresearch.net. Do projektu
jsou aktivně zapojeny národní agentury programu Erasmus+ ve 29 evropských zemích.
◆ Mgr. Ondřej Bárta,
Mgr. Petra E. Votočková
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Galerie projektů

Díky programu Erasmus+ si španělská
studentka zamilovala Prahu
Cristina studovala na Univerzitě v Salamance klasickou a španělskou
filologii, na pobyt podpořený z programu Erasmus+ se do České
republiky vydala v září roku 2014. V rámci tohoto programu studovala dva semestry na Univerzitě Karlově (UK). V Praze se jí ale natolik
zalíbilo, že si zde nakonec našla práci a zůstala.
svobodu a vytváří tak větší
prostor věnovat se každému předmětu pečlivěji.

Co tě přivedlo k tomu, že ses přihlásila
ke studiu v programu Erasmus+, proč sis
vybrala právě Českou republiku?

Zúčastnila ses aktivit pořádaných organizací Erasmus Student Network (ESN)?
A jestli ano, jak sis je užila?

Po absolvování bakalářského stupně studia
u nás doma jsem si uvědomila, že Španělsko
neposkytuje v mém oboru příliš dalších příležitostí ke studiu. A právě Univerzita Karlova nabízela
rozmanitý studijní plán, tak jsem se rozhodla
přihlásit.

V aktivitách ESN jsem bohužel s výjimkou
několika školních výletů zapojená nebyla.

Když srovnáš studia ve Španělsku a v České republice, co byl podle tebe největší
rozdíl?

Zaznamenala jsi nějaké kulturní rozdíly,
které tě opravdu překvapily?
Vlastně ani ne. Chování lidí v severní části Španělska je docela podobné tomu českému. Většina
kamarádů, které jsem si během svého pobytu
našla, byli Češi a neměli žádný problém přijmout
mě mezi sebe.

Co se ti na České republice líbilo nejvíc,
a co naopak nejmíň?
Česká republika je v některých aspektech
rozhodně bezpečnější země než Španělsko. Jako
docela vážný problém ale vidím rozšíření užívání
drog.

Jak jsi byla spokojená s předměty, které jsi
Svoboda. Jak jsem již zmínila, protože v ČR
člověk tráví méně času na samotných přednáškách, Co byly hlavní důvody, které tě přiměly
v Praze absolvovala?
Úroveň studia na UK se mi ze začátku zdála po- dostává tak prostor pro to, aby skutečně bádal a vě- zůstat v České republice?
někud vágní. Na domovské Univerzitě v Salamance jsem byla zvyklá docházet čtyři až pět hodin
týdně na jeden specifický předmět. Univerzita
Karlova ale nabízí jeden a půl hodiny dlouhou
přednášku za týden, což vám dává mnohem větší

noval se probíraným tématům. Ve Španělsku jsme
trávili hodně času týmovou prací, která ale často
byla ve výsledku velké selhání, nepřinášela nám
téměř nic nového, snižovala akademický standard
a nutila studenty ztrácet čas nezajímavými tématy.

Samotná Praha, je to úžasné město s bohatou
kulturní scénou, která nabízí mnoho příležitostí
k trávení volného času.
◆ Red.

Chystáme brožuru věnovanou
programu vědecké spolupráce
KONTAKT II (LH)
Dům zahraniční spolupráce a ministerstvo školství připravují elektronickou brožuru, ve
které představí úspěšný sedmiletý program mezinárodní vědecké spolupráce KONTAKT
Člen českého vědeckého týmu Ctirada Hofra při své
II (LH). Program byl zahájen v roce 2011 a podpořil více než 200 projektů. Jeho těžišstáži na Rockefellerově univerzitě v New Yorku
těm je spolupráce s institucemi v USA, ale nejen tam. Země potenciálních partnerů se
Grant z programu KONTAKT II olomoucké
měnily podle aktuálně uzavřených mezinárodních dohod, takže granty dostaly i projekodbornici například umožnil vycestovat na poty spolupráce s Izraelem, Indií, Jižní Koreou, Japonskem, Ruskem nebo Čínou.
do některého z projektů v rámci programu KONTAKT II. Díky jejich odpovědím nyní můžeme na
konkrétních příkladech představit přínosy, které
taková spolupráce se zahraničním partnerem
může českému badateli přinést.

Ludmila Ohnoutková z Univerzity Palackého v Olomouci a Mentewab Ayalewová z vysoké školy Spelman
College v Atlantě

V letošním roce ministerstvo školství schválilo nový program, který bude podporovat
mezinárodní spolupráci ve vědě. Nese název
Inter-Excellence a v dalších letech naváže na
úspěchy, kterých dosáhl KONTAKT II (LH).
Při přípravě brožury, jejíž obsah má mimo
jiné motivovat a podporovat další mezinárodní spolupráci ve vědě, jsme oslovili 172
odborníků, kteří se v uplynulých letech zapojili
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Bez mezinárodní spolupráce není
v dnešní době možné dosahovat
významných výzkumných výsledků.
Mezi vědci, kteří poskytli své postřehy z praxe,
byli i Ctirad Hofr ze Středoevropského technologického institutu při Masarykově univerzitě
v Brně (CEITEC), jenž se s partnery z newyorské
Rockefellerovy univerzity zabýval fungováním
lidských proteinů, nebo Ludmila Ohnoutková
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která se spolu s Mentewab Ayalewovou, docentkou
fakulty biologie na vysoké škole Spelman College
v Atlantě, věnovala výzkumu rostlinných genů.

byt do USA, kde poznala další kolegy a přizvala
je mimo jiné k přednáškám do Olomouce.
Právě v navazování nových kontaktů vidí Ludmila Ohnoutková jeden z hlavních přínosů pro
vědeckou spolupráci, pochvaluje si také příležitost zapojit do výzkumu své studenty nebo
možnost společné tvorby česko-amerických
publikačních výstupů v prestižních časopisech.
Právě díky zkušenostem Ludmily Ohnoutkové, Ctirada Hofra a dalších vědců, kteří se
ochotně svěřili se svými postřehy, vzniká přehledná brožura, která v české a anglické verzi
poskytne informace o významných výzkumných výsledcích programu KONTAKT II.
Brožura bude k dispozici koncem letošního
roku na webu www.dzs.cz/cz/americkavedecka-informacni-agentura a využít ji budou
moci nejen vědecké instituce k představení
vlastní činnosti, ale například také české ambasády, ministerstva školství a zahraničí nebo
agentura CzechInvest při prezentaci možností
mezinárodní vědecké spolupráce.
◆ Red.

Galerie projektů

Projekt mobility pracovníků
s mládeží na téma „Věříte médiím?“

Školení pro pracov
níky
s mládeží v rámci
programu Erasmus
+

Společnā foto účastníků projektu

Média, sdělovací prostředek, který může mít mnoho podob. Televize, rozhlas, noviny,
časopisy, letáky a mnoho dalších. Každý den jsme pod tlakem různých informací. Zamyslete se, jak se často zajímáte o dění ve světě, vašem regionu či u vás ve vesnici? Zajímáte
se o to, co se děje okolo vás? Jaké noviny čtete? Vzpomeňte si na moment, kdy jste četli
článek z vašeho oblíbeného tisku. Přemýšleli jste někdy nad pravdivostí informací obsažených v novinách? Nastupuje termín mediální gramotnosti jakožto schopnosti vyhledávat
informace, porozumět jim a být schopni kriticky hodnotit úroveň pravdivosti.
Tým organizace Brno for you se rozhodl
zorganizovat tréninkový kurz na téma mediální
gramotnosti, nesoucí název „Czech the facts out“,
podpořený programem Erasmus+. Organizátoři
projektu připravili pro 26 účastníků pocházejících
z Turecka, Španělska, České republiky, Rumunska,
Makedonie, Lotyšska, Itálie a Kypru deset dní
nabitých zajímavými informacemi o médiích,
současné propagandě a mediální gramotnosti.
Přednášky byly vedeny pomocí neformálních
metod vzdělávání s kombinací expertských bloků.
Nejenže si účastníci zlepšili své kompetence
v mnohých oblastech, ale i oni samotní aktivně
přispívali do diskusí s experty svými názory a zkušenostmi, jaká je situace u nich v dané zemi.
Co se tedy všechno naučili a kdo jim informace
předával? Zkušený trenér z Lotyšska Zigimants
Kreslins naučil účastníky, jak pracovat jako
tým a uvedl téma celého tréninkového kurzu.
Pomocí zajímavých vzdělávacích bloků vedených
Vojtou Boháčem se účastníci dozvěděli mnoho
užitečných informací o tom, jak fungují média.
Dozvěděli jsme se tedy, jaké můžeme mít média,
jak fungují. Co dále? S panem Jurajem Smatanou
ze Slovenska jsme šli hlouběji do tématu. Vysvětlil
nám, co je to propaganda, co se skrývá pod pojmem hoax a také nám objasnil, kteří lidé se řadí
mezi manipulátory lidstva a proč. Dalším expertem byl Roman Máca, který nám názorně ukázal
příklady lživých médií a také to, jak jednoduché

Projekty jsou určené pro
všechny,
kteří pracují s mladými
lidmi,
připravují projekty a cht
ějí se zlepšit
v některých školitelských
dovednostech
a kompetencích. Umožň
ují pořádání
mezinárodních školen
í, seminářů,
vytváření partnerství, stu
dijních návštěv
a praktických stáží.
Více informací najdete
na webu
www.naerasmusplus.cz
v sekci Projekty
mobility osob – Mláde
ž.

je být jimi zmanipulováni. Ale jak tedy nabyté informace ověřit? To nás naučili experti z neziskové
organizace Demagog.cz!
V průběhu prvních červnových deseti dní v krásném prostředí Drahonína u Tišnova jsme se naučili mnoho. Nechceme si získané znalosti nechat
sami pro sebe. Chceme se s vámi o ně podělit –
zavítejte na stránky www.facts.brnoforyou.cz!
◆ Marie Přibylová

Účastníci si zkoušeli vytvořit vlastní titulní stránky novin.
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„Chceme mladým ukázat,
že i s politiky se můžou bavit
normálně a o tom, co je zajímá“

Rozhovor

Přečtěte si rozhovor s Davidem Kopeckým, koordinátorem projektu Poraď radním, který
uskutečnila organizace Oživení. Projekt strukturovaného dialogu podpořený programem
Erasmus+ umožnil studentům středních škol zapojit se skrze diskuze s politiky do veřejného dialogu, který ovlivní život v jejich městě. Pro Oživení to byl pilotní projekt v oblasti
vzdělávání. Jak se mu podařilo uspět?

Co se ukázalo jako hlavní přínos
projektu?
Nejdůležitějším bodem bylo podle mě samotné
setkání s politiky. Jeden z hlavních cílů projektu
totiž byl ukázat mladým lidem, že politici by tu
měli být pro ně a že se nemusejí bát obracet se na
ně se svými názory. Stejně tak i všichni starostové
a radní hodně uvítali, že si mohou vyslechnout
názor od generace, ke které se sami těžko dostávají, takže myslím, že i pro ně to bylo podnětné.
Výstupem každé debaty je psaný souhrn, který
rekapituluje argumenty a stanoviska studentů z debaty, a ten se pak předloží zástupcům
samosprávy. Krom toho bylo studentům v řadě
měst nabídnuto, že se mohou zapojit i do dalších,
méně formálních aktivit, třeba v rámci studentských parlamentů a podobně.

Vaše organizace se specializuje primárně
na boj proti korupci. Co vás vedlo k tomu
začít pracovat se studenty a proč jste se
projekt rozhodli cílit na studenty středních odborných škol?
Když se tento projekt vymýšlel, napadlo nás,
že k tomu, abychom mohli žít ve společnosti
podle naší vize, kterou je fungující a sebevědomá
občanská společnost, je mimo jiné nutná práce
s mladými lidmi a výchova k aktivnímu občanství
už od raných let.
Ačkoliv projektů zaměřujících se na aktivizaci
mladých lidí je v Čechách spousta, přišlo nám, že
většina z nich se primárně zaměřuje na studenty
gymnázií, zejména v Praze, Brně a dalších velkých
městech. To je podle nás škoda, protože i když je
práce s gymnazisty asi jednodušší, těmi, kteří takovou výchovu opravdu potřebují, jsou právě lidé,
kterým se jí méně dostává. Na odborných školách
mají zpravidla méně hodin občanské výchovy
nebo se na ni neklade takový důraz.

Jak probíhala příprava projektu a výběr
zapojených institucí?
Různými informačními kanály jsme se snažili
oslovit školy, které jsme si vytipovali, a čekali
jsme, které se nám přihlásí. Zájem nakonec nebyl
tak velký, jak jsme očekávali. Projekt byl postaven
na tom, že jsme chtěli zapojit vždy dvě školy
z jednoho města. Vyústěním byla debatní soutěž,
v níž působili zástupci obou škol. Celkem máme
čtrnáct zapojených škol v sedmi městech.
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Jaká témata se při diskuzích probírala
a s jakými řešeními studenti přišli?
Chtěli jsme, aby jednotlivá témata vzešla přímo
od nich samotných. Jejich škála tak byla nakonec
docela široká. Společnými tématy, která mladou
generaci trápí nehledě na region nebo typ školy,
byly především nedostatek volnočasových aktivit,
vzhled města a bezpečnost ve městě.
V Opavě jsme se například se studenty bavili
o tom, jak má vypadat městské centrum. Záměrem developera je vybudovat tam obchodní
centrum, s čímž studenti nesouhlasí. Předkládali
podle mě opravdu nosné návrhy o tom, jakým
způsobem by ten prostor mohl být využit, ať už
třeba na byty pro mladé lidi nebo volnočasové
aktivity pro jejich generaci.
V září proběhla debata v Rumburku, kde mají
participativní rozpočet. To v praxi znamená, že občané mohou podávat své návrhy na to, jak se část
rozpočtových peněz utratí. Úkolem studentů bude
připravit plán, jak by se peníze mohly investovat.

Jak byli studenti připravováni na samotný
projekt?
Témata debat se studenti dozvídají předem.
Mým úkolem je vyškolit je v komunikačních a prezentačních dovednostech a jejich úkolem je pak
udělat si před debatou nějakou rešerši a přípravu,
o kterou se pak mohou ve svých argumentech
opřít. Pouštět je tam bez toho by nemělo smysl.

Rád přemýšlím nad tímhle projektem třeba
v kontextu propírané kauzy kolem návštěvy
prezidenta ve Valticích, kde měli studenti od svých
učitelek předpřipravené dotazy, které četli z papírku. Přesně takhle by to podle mě v mladé generaci
fungovat nemělo. Naším záměrem bylo, aby se
studenti mohli s politiky bavit normálně a o tom,
co je zajímá. V tomto směru projekt rozhodně
plní svůj účel a já v něm spatřuji dost možná
největší přínos.

Narazili jste naopak na nějaké překážky
nebo potíže?
Asi největší překážkou byl celkem malý zájem
až nezájem samotných škol. Přikládám to ale
částečně tomu, jak byl projekt postaven. Jak už
jsem říkal, úkolem bylo sehnat dvě střední školy
v jednom městě, přičemž to neměla být gymnázia. V menších obcích právě bývají třeba jen dvě
školy, takže pokud jedna z nich souhlasí, a druhá
se zúčastnit nechce, celý projekt na daném místě
padá. Takže v tomto ohledu to bylo trochu komplikované. Budoucím žadatelům bych tedy doporučil
se tomuhle vyhnout a pracovat intenzivněji třeba
jen s jednou třídou, u které bude větší pravděpodobnost, že s ní spolupráce vydrží.

Jaké další projekty Oživení plánuje?
Oživení se sice neorientuje primárně na vzdělávání, ale teď plánujeme podávat novou výzvu
k říjnovému deadlinu. Protože jsme protikorupční
organizace, chtěli bychom se této linky držet.
Máme tedy připravený projekt o protikorupčním
vzdělávání, což je opět věc, kterou u nás podle
našich informací nikdo neprovozuje. Chceme
dát studentům středních škol nějaké know-how
o tom, co to vůbec korupce je – že to neznamená jenom dát kafe svému doktorovi nebo
klasické úplatkářství, ale že je to především jev,
který hodně pošlapává občanskou demokracii.
Prostřednictvím workshopů bychom je také chtěli
vyškolit v tom, co sami mohou dělat v případě, že
se s korupcí potkají.
◆ Red.

Značka „Study in the
Czech Republic“ propaguje
české univerzity v zahraničí

Speciál

Dům zahraniční spolupráce (DZS) už od
roku 2004 propaguje ve světě pod značkou
Study in the Czech Republic české vysoké
školství, mimo jiné seznamuje zahraniční
studenty s nabídkou zdejších univerzit
a podporuje mezinárodní aktivity vysokoškolských institucí z ČR. V rámci programu Study in the Czech Republic fungují
například webové stránky s portálem,
který nabízí zájemcům jednoduchou cestu
k nalezení ideálního školního programu,
zástupci iniciativy se také pravidelně účastní
vzdělávacích veletrhů. Počet studentů, kteří
se zajímají o studium v zahraničí, se totiž
na celém světě každoročně zvyšuje a české
vysoké školy svou přítomností na nejvýznamnějších veletrzích zvyšují svou konkurenceschopnost.
Český stánek v Brazílii

Nový portál výrazně
ulehčil cestu ke studiu
Od letošního roku je na webové stránce
iniciativy dostupný webový portál, který připravily české vysoké školy a díky němuž se
zájemci o studium v ČR snadněji dostanou
k informacím o aktuální nabídce. Na adrese
portal.studyin.cz mohou nejen vyhledávat
vysokoškolské instituce podle jejich sídla,
ale především mají možnost vybírat si
z nabídky studijních programů s ohledem
na obor, studijní cyklus, typ instituce,
studijní jazyk, dobu trvání studia nebo výši
školného.
Zájemci o studium na českých vysokých
školách si tak díky interaktivnímu portálu
mohou sami vygenerovat aktuálně nabízené
studijní programy podle toho, co jim vyhovuje, a mohou snadno kontaktovat vysoké
školy a přihlásit se ke studiu. Ve srovnání
s předchozím systémem, kdy si nejprve
z excelové databáze vyfiltrovali akreditované
studijní programy a poté si museli na jednotlivých školách ověřovat, zda jsou v daném akademickém roce otevírané, je tak
cesta ke studiu v ČR mnohem přívětivější.
Novou a uživatelsky příjemnější nabídku
studia přivítaly nejen české univerzity
(koncem srpna měly na portálu svůj profil
dvě desítky vysokých škol), ale také sami
zájemci o studium v ČR. Během dvou
prázdninových měsíců portál navštívilo přes
2500 lidí z celého světa, od Ukrajiny a Ruska
přes Egypt, Turecko, Indii či Filipíny až po
Brazílii, Spojené státy nebo Velkou Británii.

Veletrh EAIE Glasgow

Od loňského podzimu se zástupci iniciativy
Study in the Czech Republic zúčastnili řady
vzdělávacích veletrhů, na kterých ve spolupráci
s českými vysokými školami představili širokou
nabídku studia v ČR. Loni v září se například
prezentovalo 16 českých škol na tradiční evropské
konferenci a veletrhu EAIE, který se tentokrát
konal ve skotském Glasgow. Ve stejné době se
v rámci programu Věda bez hranic, zaměřeného
na spolupráci s Brazílií, zástupci sedmi českých
škol účastnili série studentských veletrhů v brazilských městech Belo Horizonte, Sao Paulo a Rio
de Janeiro.
V listopadu 2015 pak následoval asijsko-pacifický veletrh QS-APPLE, na nejvýznamnější
akci svého druhu v tomto rostoucím regionu se
představily dvě největší české technické školy,
České vysoké učení technické a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Na přelomu
letošního května a června iniciativa Study in the
Czech Republic připravila prezentaci českých
vysokých škol na 68. ročníku severoamerického
veletrhu NAFSA. Do amerického Denveru přijeli
představit nabídku svých institucí zástupci šesti
českých vysokých škol.
Osobní přítomnost na podobných akcích je
přitom důležitá i ve věku internetu, konference
a veletrhy představují jedinečnou příležitost
k nalézání kontaktů a vytváření nových partnerství mezi vysokoškolskými institucemi. „Kromě
nových zájemců o spolupráci navštívilo stánek
Study in the Czech Republic (v Denveru) také
mnoho zástupců zahraničních institucí, kteří již
zkušenost s Českou republikou mají a chtějí tento
vztah udržovat,“ říká vedoucí odboru terciárního
vzdělávání DZS Rudolf Šindelář, podle kterého
zůstává ČR atraktivní destinací pro studium.
Program prezentace českých vysokých škol na
veletrzích proto pokračuje i v aktuálním školním
roce, v polovině září se konala tradiční evropská
akce EAIE, na kterou se do Liverpoolu vypravili
zástupci 17 škol. K účasti na studentském veletrhu Korea Study Abroad
Fair 2016, konaném začátkem října
v Soulu, se pak přes velkou
geografickou vzdálenost přihlásilo
deset vysokých
škol. Zatím
poslední akcí, pro
kterou iniciativa
Study in the Czech
Republic nachystala prezentaci českých škol, je virtuální
veletrh Study in Europe, USA
and Canada, konaný v polovině října.
◆ Red.
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Uzávěrky

EDS BUS TOUR 2016
Letošní dvacetileté narozeniny Evropské dobrovolné
služby jsme na jaře oslavili během EDS bus tour.
Autobus vyzdobený v duchu tohoto výročí zastavil na
třinácti regionálních zastávkách a přilákal mnoho
zájemců o dobrovolnictví a program Erasmus+.
Zastávky byly přichystány ve spolupráci s místními
organizacemi, které úspěšně realizují projekty EDS,
a za účasti dobrovolníků, kteří rádi přiblížili své
zkušenosti a přínosy dobrovolné služby. Akce jistě
přispěla k rozšíření povědomí o Evropské dobrovolné
službě, programu Erasmus+ a jejich možnostech.

V Náchodě EDS autobus zastavil na Masarykově
náměstí a upoutal značnou pozornost.

Podrobné informace najdete na
www.eurodesk.eu, www.dzs.cz
a na www.naerasmusplus.cz
4. říjen
Erasmus+ mládež – uzávěrka 3. výzvy pro
předkládání projektových žádostí
▪▪ www.naerasmusplus.cz
31. říjen
CEEPUS – podávání přihlášek na mobility
v letním semestru 2016/2017 v rámci sítí
▪▪ www.dzs.cz
30. listopad
CEEPUS – podávání přihlášek na mobility
v letním semestru 2016/2017 – freemovers
▪▪ www.dzs.cz
15. leden 2017
CEEPUS – podávání projektů v akademickém roce 2017/18
▪▪ www.dzs.cz

Brněnská zastávka v parku Lužánky.

Konzultace se zájemci o EDS během zastávky
ve Slaném.

Stáže
15. říjen
Uzávěrka přihlášek pro stáže a studijní
návštěvy v Evropském parlamentu
▪▪ eurodesk.eu/program/
traineeships-and-study-visits-european-parliament

V Hradci Králové jsme zastavili na festivalu
sociálních služeb Poznejme se navzájem.

Pozvánka k seznámení s dobrovolnickými
příběhy na palubě autobusu.

31. říjen
Uzávěrka přihlášek pro stáž ve Světové
bance
▪▪ eurodesk.eu/program/
internships-world-bank
15. listopad
Překladatelská stáž v Evropském
parlamentu
▪▪ eurodesk.eu/program/
translation-training-placements-european-parliament

Na Festivalu volnočasových aktivit v Ivančicích.

Zastávka EDS busu na hudebním festivalu
Všudybud v České Lípě.
◆ Red.

Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+ a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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