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Aktuality
a zajímavosti
Odbor primárního vzdělávání Domu zahraniční
spolupráce (DZS) pořádá každý čtvrtek od začátku ledna až do 24. března on-line konzultace
k podávání žádostí o grant v programu Erasmus+ školní vzdělávání ve Výzvě 2016. Odkaz na
připojení najdete vždy v den konání konzultací
na stránkách www.naerasmusplus.cz/
cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms
-zs-ss v sekci Novinky.
Odbor odborného vzdělávání DZS vyhlašuje
osobní konzultace pro budoucí předkladatele
žádostí v programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava ve Výzvě 2016. Konzultace se
u obou klíčových akcí Výzvy 2016 konají od ledna
až do termínu pro podání žádostí, a to každou
středu od 10:00 do 14:00 hodin.
Bližší informace k registraci na naleznete na
www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita
-osob-odborne-vzdelavani.
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Program Erasmus+
rozdělí v roce 2016 v ČR
miliardu korun
Program Evropské unie Erasmus+ podporuje mezinárodní spolupráci ve všech sférách
vzdělávání, a to i v oblasti
neformálního vzdělávání
mládeže a ve sportu. Pro
roky 2014 až 2020 bylo na
financování těchto aktivit
vyčleněno 14,7 miliardy eur,
tedy v přepočtu téměř 400
miliard korun.
Na granty z programu Erasmus+ dosáhnou i žadatelé z ČR,
pro které je na rok 2016 připraveno 37,8 milionu eur, tedy více než
miliarda korun (meziročně o pět
procent více). Zhruba dvě pětiny

této částky, 15,3 milionu eur (413 milionů korun), jsou v roce 2016 v ČR
určeny na podporu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání,
druhá největší suma, devět milionů
eur (243 milionů korun), pak připadá
na odborné vzdělávání a přípravu.
Následují oblasti školního vzdělávání s rozpočtem 4,6 milionu eur
(124 milionů korun), práce s mládeží
se 4,4 milionu eur (119 milionů
korun) a vzdělávání dospělých, na
něž je určeno 1,4 milionu eur
(38 milionů korun).

V jednotlivých oblastech vzdělávání se také najdou rozdíly v tom, jaká
část podpory směřuje na mobility
v rámci Klíčové akce 1 a kolik peněz
dostávají projekty strategických
partnerství spadající pod Klíčovou
akci 2. Například ve vysokoškolském
vzdělávání jde většina prostředků,
skoro 95 procent, na zahraniční pobyty, zatímco u vzdělávání dospělých
mají téměř podobně navrch projekty
spolupráce. Mobility jsou výrazněji
podporovány také u odborného
vzdělávání a přípravy a v oblasti mládeže, opačně tomu pak je v sektoru
školního vzdělávání, kde hrají prim
projekty strategických partnerství.
◆ Red.

Představujeme

Program Erasmus+

ve vzdělávání dospělých cílí hlavně na profesionály
V rámci těchto projektů však nemohou vyjíždět
vzdělávané osoby, jako je tomu v ostatních sektorech. Organizace z oblasti vzdělávání dospělých
se mohou do programu zapojit ještě dalším způsobem, a to navázáním strategického partnerství,
zaměřeného buď na rozvíjení a testování inovací,
nebo na podporu výměny zkušeností a dobré
praxe mezi partnery v Evropě, ale i mimo ni.

Vzdělávací program Evropské unie Erasmus+ věnuje pozornost všem věkovým skupinám
a stranou nezůstávají ani vzdělavatelé dospělých, kteří chtějí rozšířit své odborné znalosti.
Ve srovnání s podporou určenou středním či vysokým školám se v sektoru vzdělávání dospělých najde několik rozdílů. Nejviditelnější odlišnost je u Projektů mobility osob, kde granty na
výjezdy do zahraničí mohou obdržet jen organizace, které následně vysílají své zaměstnance
(buď samotné vzdělavatele, nebo osoby podílející se na strategickém rozvoji organizace) na
vzdělávací aktivity.

Mobility odborníků na vzdělávání
dospělých
▪▪ Erasmus+ nabízí v rámci Klíčové akce 1 odborníkům v sektoru vzdělávání dospělých dva druhy
pobytů. Vyjet lze buď na výukové a školicí pobyty,
nebo na pobyty zaměřené na profesní rozvoj
pracovníků. V obou případech může vzdělávací aktivita trvat od dvou dnů do dvou měsíců.
Výukové a školicí pobyty umožňují vzdělavatelům
vést výuku nebo školení v partnerské organizaci
v zahraničí. Profesního rozvoje je pak možné
dosáhnout účastí v kurzu či na školení nebo
prostřednictvím stínování v jakékoliv relevantní
zahraniční organizaci.
▪▪ Žádost o grant nepodává účastník, ale vždy
vysílající instituce. Může jí být jak některá z organizací vzdělávajících dospělé, která vysílá své
zaměstnance do zahraničí, tak instituce, která je
koordinátorem národního konsorcia partnerských
organizací.
▪▪ Výše grantu je vypočítána individuálně,
závisí například na cílové zemi, vzdálenosti, typu
vzdělávací aktivity a její délce. V případě osob se
specifickými potřebami může být částka navýšena.
Celková částka grantu se pak sestává z nákladů
na organizaci mobilit, cestovních nákladů (podle
vzdálenosti), pobytových nákladů a příspěvku na
kurzovné.
▪▪ Pokud jsou již v žádosti specifikovány zvýšené
náklady pro osoby se zdravotním postižením, jsou
propláceny v plné výši na základě reálných výdajů.
Grant může pokrýt i případné mimořádné výdaje,
třeba na poskytnutí finanční záruky nebo náklady
na vyšší cestovné účastníků z nejvzdálenějších
regionů.

Strategická partnerství ve vzdělávání dospělých
▪▪ Cílem projektů spolupráce Klíčové akce 2 je vytváření, testování a zavádění inovativních metod,
a šíření příkladů dobré praxe. Projekty, do kterých
se musejí zapojit alespoň tři organizace ze tří různých zemí, pak mohou trvat od 12 do 36 měsíců.
▪▪ V závislosti na náplni projektů existují dva typy
spolupráce:
1. Strategická partnerství podporující inovace,
na něž jsou vyčleněny zhruba dvě třetiny prostředků určených v rámci této akce na vzdělávání
dospělých. Cílem zmíněného typu partnerství je
rozvíjení a testování inovativních výstupů, šíření
výsledků na národní i mezinárodní úrovni, využívání nově vytvořených výstupů a jejich zavádění
do výuky. V rámci těchto partnerství si organizace
mohou žádat mimo nákladů na projektové řízení
a mezinárodní projektová setkání také o podporu
na tvorbu zásadních inovativních výstupů a na or-

2

Ilustrační foto

ganizaci diseminačních akcí souvisejících s nově
vytvořenými výstupy.
2. Strategická partnerství podporující výměnu
zkušeností a dobré praxe, na něž je vyčleněna
zbylá třetina prostředků určená na Klíčovou akci 2.
Hlavním cílem tohoto typu partnerství je umožnit
organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit
jejich schopnost zapojit se do spolupráce na
mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky,
nápady a metody.
V rámci obou typů partnerství je možné vyjíždět
na mezinárodní projektová setkání za účelem
organizačního zajištění projektu a je-li to nutné
k naplnění cílů projektu, také na mezinárodní
vzdělávací aktivity. Konkrétně se jedná o krátkodobá školení nebo dlouhodobé výměny pracovníků
či kombinované mobility určené pro vzdělávané
osoby.
▪▪ Žádost o podporu předkládá koordinátor projektu, a to u příslušné národní agentury. V případě
schválení žádosti obdrží grant pro celé partnerství
a příslušné části přeposílá ostatním zapojeným
institucím. Výše grantu na jeden projekt činí
maximálně 150.000 eur ročně a vychází u většiny nákladových položek z paušálních částek.
Spolufinancování není – až na výjimku v případě
mimořádných nákladů – povinné.

▪▪ Vzhledem k tomu, že sektor vzdě
lávání
dospělých je velice různorodý, můž
e podporu z programu Erasmus+ získat
mnoho typů
organizací. Od vysokých škol přes
podniky (malé,
střední i velké), neziskové organiza
ce a nevládní
asociace, kulturní organizace a veře
jné instituce
až po nadace a samozřejmě také
specializovaná
centra či instituty vzdělávání dosp
ělých.
▪▪ U projektů mobility osob přito
m platí, že by
výsledkem mělo být nejen zdokona
lení účastníka
zahraniční vzdělávací aktivity, ale
nabyté zkušenosti by měly vést především k rozv
oji vysílající
organizace jako celku. Vzdělávací
aktivity v
zahraničí mohou být realizovány
také v rámci
projektů strategických partnerství,
a to za podmínky, že jsou nezbytné k dosažení
stanovených
cílů projektu.
▪▪ Pracovníci institucí aktivních
ve vzdělávání
dospělých mohou v rámci mobilitn
ích projektů vyjet na vzdělávací aktivity do
některé z 28
členských zemí EU, případně do
jednoho ze
tří států Evropského hospodářské
ho prostoru
(Island, Lichtenštejnsko a Norsko)
nebo dvou
kandidátských zemí EU (Turecko
a Makedonie).
Ve stejných zemích lze hledat prot
ějšky pro mezinárodní partnerství, ve výjimečný
ch případech
je ale do Projektů spolupráce mož
né zapojit
i instituce z dalších zemí.

Představujeme

Bez bariér: Osvěta pomáhá začlenit postižené do běžného života
projekt mobilit z Klíčové akce 1
občanské sdružení Bezmezí, Brno
Projekt „Bez bariér“ vznikl jako reakce na
nedostatek prostoru pro osvětové aktivity, které by
vedly k sociální inkluzi, tedy k plnému začlenění
zdravotně postiženého člověka do většinové společnosti. Z toho plynula potřeba získat zkušenosti
a inspiraci v evropských zemích, ve kterých se
problematika sociální inkluze řeší dlouhodobě na
vyšší úrovni, především prostřednictvím využití
uměleckých a zážitkových metod a workshopů.
Pro všechny zapojené odborníky byly zkušenos-

ti získané na jednotlivých mobilitách opravdu
zprostředkovat zkušenost a poskytnout informace,
přínosné. Účastníci si mohli vyzkoušet zcela jiné
které povedou k nabídce adekvátní podpory lidem
výukové metody, než které běžně používají ve své
se zdravotním postižením.
praxi. Organizace Bezmezí také navázala spolu◆ Red.
práci se zahraničními partnery, vytvořila nabídku
vzdělávání v oblasti sociální inkluze pro ty skupiny,
které se setkávají s osobami se zdravotním postiBrněnské občanské sdružení Bezmezí usiluje
žením, a navíc zrealizovala zážitkové semináře.
o inkluzi osob se zdravotním postižením
Ve spolupráci s nevidomými lektory a za
podpory dalších organizací seznamuje Bezmezí
širokou veřejnost s tím, jak žijí lidé se zrakovým
hendikepem, a postupně vytváří nabídku seminářů zahrnujících i zkušenosti s dalšími zdravotními
postiženími. Cílem těchto vzdělávacích aktivit,
do kterých se zapojily stovky hendikepovaných, je

nebo sociálním znevýhodněním do většinové
populace. Zabývá se neformálním vzděláváním a k naplnění svých cílů využívá přirozené
prostředky, jako jsou interaktivní zážitkové
semináře a umělecké a kulturní aktivity, při
kterých se obě skupiny přirozeně setkávají.

Eurodesk je tu už 25 let.
Jak se slavilo?
Evropská informační síť pro mládež oslavila
v roce 2015 už čtvrtstoletí od svého vzniku.
Takové výročí si pochopitelně vyžádalo oslavu, která proběhla v listopadu v pražském
Studiu Alta.
Eurodesk už pětadvacet let informuje mladé lidi
o možnostech mobilit v Evropě. Vůbec první kancelář byla založena ve Skotsku roku 1990. Odtud
se síť postupně začala rozšiřovat do celého Spojeného království a dále do Evropy. V roce 1998
se na seznam zemí připsala také Česká republika
a v současnosti má česká verze Eurodesku už 25
regionálních partnerů. Za cíl si klade především
zvýšit povědomí o možnostech mobility a povzbudit mladé lidi k občanské aktivitě.
Oslavy pětadvacetiletého výročí proběhly
v pátek 20. listopadu v prostorách holešovického
Studia Alta. Šlo o přátelské setkání nejen partnerů
Eurodesku, ale i pouhých nadšenců a příznivců –
a čekal na nás opravdu bohatý program. Úvodem
byla představena historie Eurodesku, jeho
hlavní poslání, projekty a publikace. Pro přesnější
představu toho, s čím Eurodesk může pomoci, následovala prezentace projektu Kurovický
lom, který je významnou geologickou a přírodní
památkou. V současnosti zde působí nezisková
organizace, díky které se podařilo vyčistit dno,
výsadbou pomoci k revitalizaci krajiny a celkově
zvýšit povědomí a zájem mládeže o péči o životní
prostředí díky programům ve školách.
To, že Eurodesk podporuje neziskové organizace, bylo vidět i na samotné organizaci akce. Veškeré občerstvení a oběd byl připraven Kuchařkami
bez domova. Po obědě jsme si mohli vybrat z nabídky workshopů a zúčastnit se hned dvou z nich.
Na výběr byl například inspirativní workshop Time
managementu a osobní produktivity pod vedením
Lucie Schubert. Při něm jsme se chvíli zastavili,
zamysleli nad tím, co děláme, proč to děláme
a dozvěděli jsme se o některých „kaučingových“

Neformální atmosféru akce podpořilo i zajímavé prostředí, ve kterém se konala.

metodách, jak efektivně využít čas a především si
uvědomit, co vlastně chceme.
V horním patře paralelně probíhal workshop
Europass. Tento projekt byl vlastně druhým
oslavencem celé akce, v minulém roce totiž oslavil
desetileté výročí existence. Návštěvníci si s koordinátorkou Sylvií Boumovou mohli pomocí online
editoru sestavit životopis, dozvěděli se, jakých
chyb se vyvarovat při jeho tvorbě nebo jak využít
další dokumenty v rámci Europassu.

V další hodině byl v nabídce seminář projektové
logiky s Martinem Horákem a workshop Euroguidance s Petrem Chalušem. Euroguidance je síť
iniciovaná Evropskou komisí, jejíž hlavním cílem
je výměna v oblasti poradenství v 34 evropských
zemích.
Program uzavřela informativní prezentace pro
zájemce o mezinárodní školení organizovaná
v rámci programu Erasmus+. Získali jsme tak
cenné informace o tom, kde podpůrná školení
vyhledávat, jaké jsou možnosti a také jak vypadá
jejich průběh.
Po nabitém programu ještě zbyl čas na diskuzi,
dotazy a „networking“. Celá akce byla nejen
prezentací Eurodeskových aktivit, ale především
setkáním lidí se společnými zájmy a záměry, kteří
právě prostřednictvím Eurodesku mohli vzájemně
navázat kontakty a dát tak za vznik novým společným projektům.
◆ Red.
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Českobudějovické letní kolegium

láká studenty z ČR i Rakouska na zajímavý program
stnila
V červenci 2015 jsem se zúča
u letního
části velmi barvitého program
ch.
kolegia v Českých Budějovicí
tší či
Očekávala jsem, že potkám vě
udentů,
menší skupinky aktivních st
cizímu
kteří se budou dopoledne učit
mné
jazyku a odpoledne si v příje
jedou
oddychové letní atmosféře vy
však
na výlet do okolí města. Realita
í.
daleko překonala mé očekáván
Skupina s deštníky

Těžiště letních škol tvoří dopolední čtyřhodinová jazyková výuka – pro české studenty němčiny
a pro rakouské češtiny. Nahlédla jsem do vícera
skupin rozdělených podle úrovně znalosti jazyka
a nalezla jsem v nich velice aktivní a zapálené
studenty, připravené učit se a vstřebávat bohatství
cizího jazyka. Mile mě překvapili rakouští studenti,
kteří mluvili hezkou češtinou a používali i fráze
a rčení, ne právě typické pro běžnou řeč. Ani čeští
studenti za svými kolegy nezaostávali a vymýšleli
nápadité dialogy a scénky, do kterých vkládali
krásnou němčinu.

Pobyt na letní škole však netvoří jen hodiny
gramatiky, jeho součástí jsou i lekce zaměřené
na hlubší poznání literatury, a to prostřednictvím
rozborů vybraných básní a prozaických textů od
rakouských autorů 20. století. V hodině, které
jsem se zúčastnila, rozebírali studenti báseň,
psanou v silném dialektu. Zvládli to bravurně
a s problémem těžce srozumitelné „rakouštiny“
šifrované básnickou mluvou se popasovali se ctí.
Po semináři je pak čekala zasloužená odměna, setkání s Edou Kriseovou v útulné literární kavárně.

Atmosféra hodin byla vskutku letní, uvolněná,
plná vtipu, ale zároveň nápaditá, vyplněná i hrami
a plněním různorodých úkolů. V pilování konverzace a gramatiky mají studenti tradičně možnost
pokračovat i ve volném čase. Ubytováni jsou totiž
ve smíšených skupinkách, aby měli příležitost
bezprostředně využít naučené dovednosti. V průběhu mé návštěvy jsem na pokoji bydlela s jednou
českou a jednou rakouskou studentkou, které
střídavě konverzovaly, tu v němčině, tu v češtině,
a možnosti takhle spolu mluvit si naplno užívaly.
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V průběhu návštěvy v Českých Budějovicích
jsem měla možnost zažít ode všeho trochu –
učení se gramatice, literární semináře i různé
kulturní akce. Mluvila jsem se studenty a lektory
z obou zemí i s pořadatelkami kolegia. Všichni
jsme se shodli na jedné věci: že letní kolegium je
neuvěřitelný zážitek, který každého obohatí o nové
vědomosti, zážitky a přátelství. Rozhodně stojí za
námahu při organizaci a účastníkům se bohatě
zúročí i obětovaný volný čas. Člověk totiž nakonec
získá mnohem víc, než si představuje i v těch
nejbujnějších snech.
◆ Katarína Matusová,
DZS, program AKTION ČR – Rakousko

Odpolední exkurze na Kozí Hrádek

▪▪ Již od roku 1992 pořádá katedra
ty
německého jazyka Pedagogické fakul
joviBudě
ých
Česk
v
y
erzit
univ
Jihočeské
erzitou
cích ve spolupráci s Vídeňskou univ
a
jazyk
u
výuk
na
á
ěřen
zam
letní kolegia,
usi vzájemné poznávání českých a rako
kých studentů. Od druhé poloviny 90.
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Druhý den, těsně před odjezdem, jsem se zúčastnila exkurze na Kozí Hrádek. Na hradě lehce
pršelo, nikde ani noha, jen zřícenina v zajetí svěží
zeleně – a uprostřed dominanta, dřevěná socha
Jana Husa, osaměle hledícího k Táboru. Na hradě
jsme pobyli volně se procházejíce mezi romantickými ruinami, aby studenti poté pokračovali do
Tábora, kde navštívili výstavu k 600. výročí upálení
mistra Jana Husa.

Autorského čtení z několika knížek se účastnili studenti z obou zemí a poslechli si nejen
neuvěřitelné příběhy ze spisovatelčina života, ale
i její zážitky ze psaní historického románu Perchta
z Rožmberka aneb Bílá paní. Studenti se hodně
ptali i na zážitky Edy Kriseové po podpisu
Charty 77 nebo spolupráci s Václavem Havlem,
o čemž autorka vyprávěla otevřeně a od srdce.
Mluvila také o své práci s nemocnými na psychiatrické klinice, výsleších na komunistické Státní
bezpečnosti, ale i cestách a charitativních projektech po celém světě nebo o velké lásce k Perchtě.
Všichni jsme paní Kriseové naslouchali s otevřenou pusou, hodně se ptali a diskutovali. A myslím
že všichni, kdo na besedu přišli, uvažovali také
o svých vlastních životech. Studenti byli nadšení,
byla to pro ně jedinečná příležitost nahlédnout do
úplně jiného světa. Příjemný a poučný večer pak
uzavřela společná večeře studentů, lektorů a organizátorek kurzu, na kterou dorazila i Eda Kriseová.

▪▪ Program AKTION Česká republika
– Rakousko, který je zaměřen na bilat
erální
spolupráci ve vzdělávání a vědě v terci
árním sektoru, byl zřízen v roce 1992 z
iniciativy ministerstev školství obou zem
í. Za
více než 20 let jeho fungování podpořil
program na tisíc vědeckých a vzdělávac
ích
projektů, které získaly příspěvky v celko
vé
výši přes 200 milionů korun. AKTION
podporuje rozvoj spolupráce ve všec
h
oborech, zaměřuje se především na
projekty menšího rozsahu, které slou
ží
k navázání nové spolupráce i rozvoji
té stávající. V rámci programu jsou
financována jak individuální stipendia
, tak
projekty spolupráce českých a rakouský
ch
vzdělávacích institucí. Výraznou roli
v něm
hrají letní jazykové školy, jako je česk
obudějovické kolegium, kterými už proš
lo více
než 2000 studentů.

MARKER CS

Galerie projektů

dlouhodobé česko-slovenské
školení s velkým dopadem
Za vše hovoří několik citací z hodnocení účastníků:
▪▪ „V organizaci jsem se většinou podílela na
zorganizování aktivit, které vždy někdo vymyslel
a zadal mi konkrétní úkol. Proto Marker CS měl
po pracovní stránce velký dopad. Po školení jsem
byla schopná naplánovat si, zajistit a zorganizovat
aktivitu, což pro mě znamenalo obrovský úspěch.“
▪▪ „Tři fáze školení mi přineslo více než pět let
studia VŠ.“
▪▪ „Vím, že kdybych na školení nejel, nebyl bych
schopný svoji práci dělat tak dobře. To je pro mě
hodně důležité.“
▪▪ „Myslím, že to zvýšilo celkovo našu profesionalitu vo vzdelávání.“
▪▪ „Mám za sebou spoustu různých (i dlouhodobých) výcviků a Marker CS je pro mě špička.“

Školení Marker CS mělo celkem tři fáze,
které probíhaly od listopadu 2014 do května
2015. Celý vzdělávací koncept byl zaměřen
na pracovníky s mládeží, kteří připravují aktivity zaměřené na rozvoj, výchovu a/nebo
vzdělávání mladých lidí (cca 13–30 let),
a chtějí zlepšit kvalitu těchto aktivit. Projekt
byl podpořen programem Erasmus+. Pokud
máte pocit, že jste o školení už četli, nemýlíte se – před rokem jsme v Mozaice informovali o průběhu první fáze školení, v jejímž
průběhu jsme zorganizovali analýzu potřeb
mladých lidí ve Velkých Pavlovicích.

ně pokračovat - vyvíjet společné aktivity, dál se
vzdělávat a do hloubky probírat témata otevřená
na Markeru CS.
Účastníci i jejich kolegové vnímají značný
kvalitativní posun v aktivitách, které organizují.
Absolventi kurzu celkově na aktivity pohlížejí
jinak – s nadhledem. Řeší potřeby, na kterých
jsou aktivity postaveny, dokáží si určit, jakou
změnu má aktivita přinést a pak podle toho staví
metody od začátku do konce. Součástí změn je
mj. zodpovědnější příprava aktivit, či vědomé
používání přístupů, teorií a metod, které pomáhají
v aktivitách efektivně podporovat jejich vzdělávací
a výchovný rozměr.

Dopad třífázového školení pro přípravný tým
i účastníky splnil a předčil očekávání. Podařilo
se opět o stupínek posunout kvalitu neformálně-vzdělávacích aktivit v České republice i na
Slovensku a ověřili jsme si, že tento vzdělávací
koncept v praxi efektivně funguje. Dává nám smysl pokračovat v tradici vícefázových školení a rádi
bychom i nadále kvalitu práce s mládeží podporovali, proto i pro rok 2016 připravujeme navazující
školení – ještě lepší, inovované a „vytuněné“.
Chcete vědět víc? Mrkněte se na web ke školení
Marker CS, nebo kontaktujte koordinátorku Lenku
Polcerovou na lenka.polcerova@gmail.com.
Díky všem, kteří se podíleli na přípravě, realizaci
a vyhodnocení projektu Marker CS – školitelskému a podpůrnému týmu i všem účastníkům.
Všichni z nich učinili z půlročního vzdělávacího
cyklu výjimečnou vzdělávací zkušenost.
◆ Red.

Zajímalo nás, jak s časovým odstupem hodnotí více než dvacítka absolventů školení dopad
tohoto půlročního vzdělávacího procesu, a to jak
v rovině osobní, tak i pracovní. Na dalších řádcích
shrnujeme, jak účastníci svůj vzdělávací posun
pojmenovali.
Ze slov absolventů školení je zřejmé, že vnímají
obrovský posun v oblasti profesního i osobního
rozvoje. Opakovaně zmiňují získání větší stability,
sebevědomí a ujištění v tom, co dělají. Nemají
nyní problém být asertivní a vyjádřit vlastní názor
i před uznávanými kapacitami. Cítí se všeobecně
jistější v tom, co dělají, a školení jim také pomohlo uvědomit si, které hodnoty jsou pro ně osobně
i v práci důležité.
Během školení se podařilo vytvořit velmi silnou
síť pracovníků s mládeží, která je stále živá,
podpůrná a existuje v ní silná vůle dál společ-
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Ptáte se

Jaké jsou nejčastější otázky
kolem programu Erasmus+?
mce, kteří
pořádali řadu seminářů pro záje
Koncem uplynulého roku jsme
stníci možus+. Na těchto akcích měli úča
chtějí začít s programem Erasm
stmi finančjeho klíčovými akcemi a možno
nost seznámit se s programem,
, které
konzultovat konkrétní nejasnosti
ní podpory. Kromě jiného mohli
ty nejzajímaZ desítek otázek jsme vybrali
v souvislosti s Erasmem+ řeší.
vzdělávání,
astí primárního a sekundárního
vější, které se týkají zejména obl
deže.
vzdělávání dospělých a také mlá

Kolik žádostí může v Klíčové akci 1 podat
jedna instituce?

Vedu gymnázium, v jakém sektoru mám
podat žádost v Klíčové akci 1?

Program Erasmus+ je rozdělen do tří základních Klíčových akcí, každá z nich je ještě rozdělena
podle sektorů vzdělávání. V rámci Klíčové akce 1 je
možné podat pro každý sektor za jednu instituci
jednu žádost, nicméně tato instituce může být
součástí několika různých konsorcií, jež podávají
žádost ve stejném termínu. Výjimku tvoří sektor
mládeže, kde není v Klíčové akci 1 počet žádostí
za jednu organizaci v jednom výběrovém kole
omezen.

Důležité pro určení sektoru je, kdo je vaší
cílovou skupinou, tedy koho vyučujete. Pro učitele
gymnázií se jedná o sektor školního vzdělávání,
stejně jako v případě mateřských a základních
škol.

Kdo vyplňuje a odesílá žádost v Klíčové
akci 2?

Ne. V Klíčové akci 1 v sektoru odborného
vzdělávání a přípravy je možné podat za jednu
instituci pouze jednu žádost. Vyplňte ji proto jako
projektový záměr s určitým počtem zamýšlených
mobilit jak pro učitele, tak pro žáky.

Žádost předkládá za celé partnerství pouze koordinátor. Projektoví partneři mohou s přípravou
projektové žádosti pomoci, za její finální vyplnění
a odeslání ale vždy zodpovídá koordinátor.

Mohou se žáci základní školy účastnit
mobility žáků?
Nikoli, projekty mobilit v Klíčové akci 1 jsou
v sektoru školního vzdělávání určeny pouze pro
pedagogy mateřských, základních, základních
uměleckých a středních škol. Mobility žáků částečně a za určitých podmínek umožňuje Klíčová
akce 2, která je ale primárně zaměřena na tvorbu
strategických partnerství. Žáci středních odborných škol nicméně možnost využít mobility mají,
a to v sektoru odborného vzdělávání a přípravy
Klíčové akce 1.
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Jako střední odborná škola chceme vyslat
na stáž učitele i žáky. Musíme k tomu
podat žádost na každou aktivitu samostatně?

Existuje požadavek na minimální počet
partnerů, který musím splnit pro projekt
strategického partnerství v rámci Klíčové
akce 2?
Ano, každý sektor má však svá specifika.
Obecně je pro projekty strategických partnerství
zapotřebí minimálně tří partnerů ze tří zemí zapojených do programu Erasmus+, nicméně existují
i výjimky. Například v sektoru školního vzdělávání Klíčové akce 2 je možné uzavřít strategická
partnerství pouze mezi školami, pak stačí dvě
instituce ze dvou programových zemí. Podobné
podmínky mají ve školním vzdělávání také projek-

ty strategických partnerství regionální spolupráce.
V sektoru mládeže tato výjimka platí v případě, že
se jedná o dvě organizace, jejichž hlavní činností
je práce s mládeží.

Mohou být projekty realizované i na
národní úrovni?
Všechny projekty realizované v rámci programu
Erasmus+ musejí být mezinárodní, výjimku tvoří
pouze projekty Klíčové akce 3 - Strukturovaný
dialog v oblasti mládeže a Jean Monnet. V tomto
případě je možné, aby byly projekty realizované
na národní úrovni pouze jednou organizací.
U projektů Jean Monnet se jedná o centralizované
projekty předkládané Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) do
Bruselu.

Mohou se mladí lidé zapojit do projektů
mládeže, i když nejsou v žádné organizaci?
Ano, projekty v rámci Erasmus+ mládež,
s výjimkou Evropské dobrovolné služby a Strukturovaného dialogu, mohou podávat i takzvané
neformální skupiny mladých lidí. Žádost o grant
formálně podává zástupce skupiny starší 18 let,
skupinu pak musejí tvořit minimálně dva lidé
mladší 30 let.

Jak se může organizace zapojit do Evropské dobrovolné služby?
Každá organizace, která chce hostit nebo vysílat
dobrovolníka prostřednictvím projektů Evropské
dobrovolné služby (EDS), musí nejdříve dostat
akreditaci. Tu je možné získat po podání žádosti
národní agentuře a jejím schválení, což trvá minimálně dva měsíce. Pak může buď podat žádost
o projekt EDS, nebo být některém v projektu
partnerem.
Všechny podmínky a pravidla, jež je nutné splňovat a dodržovat při sestavování projektů, najdete
v Příručce k programu Erasmus+, která je k dispozici na stránkách www.naerasmusplus.cz a na webu
Evropské komise ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus (stránky je možné přepnout do češtiny). Je přitom dobré mít na paměti, že příručka je
každý rok aktualizována, a proto je vhodné si před
podáním žádosti vždy stáhnout její nejnovější verzi.
◆ Red.

Speciál

Účastníci mezinráodního školení ve španělské Mollině

TCA (Transnational Cooperation Activities)
je systém mezinárodních školení programu
Erasmus+, který nabízí žadatelům možnost získat
další vědomosti potřebné k úspěšné realizaci
grantu. Zároveň jim ukazuje cestu, jak zlepšovat
své grantové návrhy tak, aby měly skutečný dopad
a pozitivně ovlivnili mladé lidi a jejich cestu za
vzděláváním.
Tato síť školení je postavena na spolupráci národních agentur všech zemí, které jsou zapojeny
do programu Erasmus+. Nejvíce jsou TCA školení
využívány v programu Erasmus+ mládež, a tím
pozitivně podporují rozvoj a zkvalitňování neformálního vzdělávání a témat, která jsou v rámci
práce s mládeží aktuální. Každá národní agentura
si na základě potřeb svých žadatelů sestavuje
každý rok seznam školení, na které bude vysílat
účastníky či které bude přímo pořádat. Pro usnadnění komunikace mezi jednotlivými národními
agenturami a výběru vhodného školení slouží
internetová platforma SALTO (www.salto-youth.
net). Zde můžou zájemci o školení jednoduše
vyhledávat akce podle data konání, tématu či pořádající země a u každého školení také naleznou
online přihlášku.
Pokud si zájemce vybere školení v zahraničí,
je třeba informovat se u své národní agentury,
zda toto školení podporuje a bude na něj vysílat
účastníky. Po potvrzení ze strany NA může zájemce vyplnit online přihlášku a pokud bude vybrán
k účasti, uzavře s ním domovská národní agentura smlouvu o vysílání. Zatímco stravu a ubytování
účastníkům plně hradí národní agentura země,
v níž se dané školení koná, vysílající národní
agentura proplácí zpětně svým účastníkům 80%
cestovních nákladů. 20% si tedy účastník hradí
sám.

Mezinárodní školení
mýma očima
Dům zahraniční spolupráce vyhlásil minulý podzim soutěž pro všechny účastníky školících
aktivit programu Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Měli příležitost sdílet své zážitky a postřehy z mezinárodního školení, na které byli vyslání národní agenturou.
Přinášíme Vám vítězný příspěvek a také informace o tom, jak se do těchto aktivit zapojit.
V případě, že se školení koná v České republice,
mají čeští účastníci taktéž plně hrazenou stravu
a ubytování, cestovné si ovšem platí sami, což
v případě cestování po ČR nepředstavuje tak
vysokou částku.
TCA školení představují skvělou příležitost,
jak zlepšit svoje znalosti konkrétního tématu, na
němž chce žadatel postavit svůj projekt, proniknout do grantových možností programu Erasmus+ a porozumět jejich struktuře a seznámit se
s ostatními zahraničními účastníky, kteří můžou
být potenciálními projektovými partnery.

▪▪ Vítězný příspěvek – Mgr. Hana Vodrážková
Je mi přes 40 let, mám 3 děti a 10 let řídím neziskovou organizaci a poprvé jsem byla sama v cizině.
Divné? – no mám vrstevníky, kteří třeba poprvé
letěli letadlem nebo byli u moře. Jojo, už jsme ta
starší generace:(. Neměli jsme holt tolik příležitostí,
ale teď je máme! – díky Erasmu+.
Do ciziny samozřejmě jezdím s rodinou od revoluce, ale tahle cizina byla jiná. Španělsko je krásná
země a vždycky mě přitahovala – slunce, víno,
zpěv... :), na tom také není nic tak zvláštního.
Nejela jsem však na týdenní dovolenou, ale
pracovně na týdenní tréninkový kurz. A nejela jsem
s kolegy, ale úplně sama, jediná z Čech a s 28 lidmi
z celé Evropy, téměř každým z jiné země.
A komunikačním jazykem byla tudíž angličtina,
resp. jak nás brzy naučila naše lektorka ne English
(kterou měli účastníci na velmi pestré úrovni :),
zvláště ti starší), ale Globish. Tento termín od té
doby velmi ráda používám, protože tím trochu
omlouvám své nedostatky a hlavně prezentuji to,
co vyjadřuje – prostě se domluvit – s kýmkoliv
a jakkoliv, hlavně se pochopit a dojít ke společnému cíli, třeba právě v rámci partnerské spolupráce
v mezinárodních projektech.
Od té doby už se nebojím mluvit „anglicky“,
mám 28 nových zahraničních přátel (min. na facebooku) a už vím co je to Erasmus+. Samozřejmě
i na poznání kousku Španělska došlo, ale jinak to
byla docela fuška. Ale jsem za to moc ráda.
Děkuji!
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Fotoreportáž

Uzávěrky
Podrobné informace najdete na
www.eurodesk.eu, www.dzs.cz
a na www.naerasmusplus.cz
2. únor
Erasmus+KA1 – mobility jednotlivců
Erasmus+ KA2 – strategická partnerství v oblasti
mládeže
Erasmus+ KA3 – strukturovaný dialog
▪▪ www.naerasmusplus.cz
10. únor

1

Poznej svět, poznáš sebe
Dům zahraniční spolupráce vyhlásil loni v září již sedmý ročník fotosoutěže pro neprofesionální fotografy, tentokrát s podtitulem „Poznej svět, poznáš sebe“. Celkem nám přišlo 431
snímků. Po pečlivém vyhodnocení vybrala porota 13 vítězných fotografií, které jsou publikovány v kalendáři DZS pro rok 2016, a jež vám také rádi představujeme v Mozaice.
Fotografie si můžete během února prohlédnout v Galerii Idea, Františka Křižka 10, Praha 7.

2

3

Erasmus+ KA2 – budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
▪▪ www.naerasmusplus.cz
16. únor
Akademická informační agentura
– stipendia pro žáky 9. ročníků ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií ke tříletému studiu na
lyceích ve Francii
– Itálie a Malta – rozpis kvót – stipendia pro studenty
veřejných VŠ
– Řecko – výběrová řízení a rozpis kvót – stipendia pro
studenty veřejných VŠ
▪▪ www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni
-agentura
25. únor
Erasmus+ – Jean Monnet
▪▪ eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
26. únor
Erasmus+ – KA2 – znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností
Akademická informační agentura – Slovensko – výběrová řízení – stipendia pro studenty veřejných VŠ
▪▪ www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni
-agentura

6

29. únor

4

Akademická informační agentura – Slovensko – rozpis
kvót – stipendia pro studenty veřejných VŠ
▪▪ www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni
-agentura

5
7

8

9

konec února
Akademická informační agentrura – Francie – výběrová
řízení – stipendia pro studenty veřejných VŠ
▪▪ www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni
-agentura
15. březen

10

12
13
11

1. Romana Říhová: May the stars guide my way • 2. Dita Krakovská: Skromná radost z čajové úrody • 3. Linda Kolářová: Dětská radost • 4. Tomáš Havel: Na okraji světa • 5. Zuzana Havlíková: Na vrcholu • 6. Miroslava Schwarczová:
Dámska jazda • 7. Pavel Dostal: Korálový východ slunce • 8. Jaroslava Melicharová: Hra • 9. Simona Makovská:
Trinidad, Kuba • 10. Denisa Skrbková: Radost ze vzdělání ve škole LEA, Dongobesh • 11. Romana Říhová: Večer pod
Rozsutcami • 12. Adéla Hýlová: Zhipsteruj v Berlíně! • 13. Jiří Průša: Kouzlo kávového obřadu

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.

AKTION ČR–Rakousko – semestrální stipendia
a krátkodobá výzkumná stipendia na zimní semestr
2016/2017, habilitační stipendia pro postdoktorandy
▪▪ www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika
-rakousko
31. březen
Erasmus+ – KA2 strategická partnerství v oblasti
školního, odborného, vysokoškolského vzdělávání
a vzdělávání dospělých
▪▪ www.naerasmusplus.cz

Dům zahraniční spolupráce ▪ Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 850 100, E-mail: info@dzs.cz, www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz,
www.eurodesk.cz. Redakční rada ▪ Tereza Krbcová (Eurodesk) a Jitka Valchářová (DZS), grafický návrh a tisk: Knowlimits s. r. o., vychází s podporou MŠMT ČR a Evropské komise, odebírání bulletinu si můžete u nás bezplatně objednat, e-mailem na: redakce@mladezvakci.cz.

