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Vzdělávací program EU Erasmus+
pomáhá i ve sportu či při práci s mládeží

Program Evropské unie
Erasmus+ brzy vstoupí do druhé
poloviny svého trvání. Od roku
2014 díky němu vycestovaly desítky
tisíc žáků, studentů, učitelů a dalších odborníků na zkušenou do
zahraničí, tisícovky škol i dalších
institucí pak realizovaly společné
projekty. Na celé sedmileté období
2014 až 2020 bylo na financování
aktivit vyčleněno 14,7 miliardy eur,
tedy v přepočtu téměř 400 miliard
korun.
Erasmus+ je rozdělen do tří
Klíčových akcí podle toho, o který
typ spolupráce se jedná, každá
z nich se ještě člení podle sektoru
vzdělávání.

Klíčová akce 1 (KA1) podporuje
mobility jednotlivců, tedy výjezdy
do zahraničí. Vycestovat za vzděláním či praxí tak mohou učitelé,
školitelé nebo vedoucí pracovníci
ve všech sektorech programu.
V případě vysokých škol se pak
přidávají i mobility studentů.
Program také dává možnost
žákům středních odborných škol
a učilišť a vyšších odborných škol
uskutečnit praxi v zahraničí. Dále
se mladí lidé mohou stát až na rok
dobrovolníky nebo se zúčastnit
mezinárodní výměny mládeže.
Klíčová akce 2 (KA2) je zaměřena na spolupráci na inovacích
a výměnu osvědčených postupů,

spadají pod ni zejména mezinárodní strategická partnerství, do
kterých jsou zapojeny vzdělávací
instituce, organizace pracující
s mládeží nebo podniky. Klíčová
akce 3 (KA3), určená pro podporu
reforem vzdělávací politiky, se
věnuje hlavně strukturovanému
dialogu mezi mladými lidmi
a těmi, kdo činí politická rozhodnutí v oblasti mládeže.
Erasmus+ mohou využít instituce z Programových zemí, tedy
28 států Evropské unie, trojice
členů Evropského hospodářského
prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko
a Island) a Turecka a Makedonie.
Ve vybraných případech mohou

podporu získat také žadatelé
z Partnerských zemí, většinou
států geograficky blízkých EU, tedy
z Balkánu, Blízkého východu nebo
prostoru bývalého Sovětského
svazu.

▪▪ Národní agentu
ra programu
Erasmus+ v ČR
(Dům
zahraniční spol
upráce)
www.naerasmus
plus.cz
▪▪ Výkonná agen
tura pro
vzdělávání, ku
lturu
a audiovizuální
oblast
(EACEA) v Br us
elu
www.eacea.ec.e
uropa.eu
▪▪ webová stránka
Evropské
komise
www.ec.europa.
eu/
programmes/e
rasmus-plus
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Seznamte se s nejlepšími projekty
programu Erasmus+
Dům zahraniční spolupráce (DZS) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy každoročně oceňuje Pečetěmi kvality nejlepší projekty, které vznikly v rámci programu Erasmus+. Ocenění je udělováno napříč všemi sektory vzdělávání, a to ukončeným
projektům, které získaly finanční podporu z prostředků Evropské unie (tedy i z předchozího
Programu celoživotního učení nebo programu Mládež v akci).
Pečetě kvality se udělují v řadě kategorií podle
toho, které oblasti se přihlášené projekty věnovaly
(tedy sektorům školního, odborného a vysokoškolského vzdělávání, vzdělávání dospělých nebo
mládeže). Již třetím rokem se pak Pečeť kvality
vyhlašuje také ve zvláštní kategorii. V roce 2014 to
bylo za přínos v oblasti inkluze, loni byly oceněny
aktivity týkající se sportu a letos speciální Pečeť
kvality získala vedle nejlepšího hodnotitele i instituce, která se v rámci projektu nejvíce věnovala
oblasti společenské odpovědnosti (CSR).

U projektů, které se o ocenění ucházejí, hrají
roli nejen kvalita realizace a řízení projektu, ale
také způsob řešení souvisejících mobilit či celkové
výsledky a přínosy projektu i jejich využití. Velkou
váhu přikládají hodnotitelé udržitelnosti projektu,
diseminaci výstupů a v neposlední řadě zapojení
znevýhodněných skupin.
Tvůrci projektů, které nejlépe vyhověly požadavkům, převzali Pečetě kvality 8. listopadu 2016 na
Valorizační konferenci programu Erasmus+.

	Jak se rozhoduje o ud
ělení
Pečetí kvality programu
Erasmus+?
▪▪ Projekty (či aktivity) byl
y
realizovány v příslušném
roce
v rámci programu Erasm
us+
(nebo předchozího Progra
mu
celoživotního učení).
▪▪ Podmínkou je, že pro
jekty již
skončily a byly do soutěž
e o Pečeť
kvality řádně přihlášeny.
▪▪ Projekty posuzují ext
erní
hodnotitelé a zaměstnan
ci DZS.

Galerie projektů,
oceněných Pečetí kvality 2016
Oblast školního
vzdělávání:

a přispěla ke zkvalitnění mezigenerační komunikace.

ta, jehož průběh mohou do značné
míry ovlivnit svými postoji.

Název: Wie war es damals?
Oma, Opa erzählt mal.

Cílem projektu bylo, aby se žáci
dokázali ke starým lidem chovat
ohleduplně, vážili si jejich zkušeností a moudrosti a dokázali citlivě
nabídnout pomoc. Aby si uvědomili,
jaký význam má zdravý životní styl
pro kvalitu života i pro spokojené
stáří. Důležitou součástí projektu
bylo i navázání sociálních kontaktů
mezi dětmi a seniory, které by měly
vydržet také do budoucna.

Další z důležitých priorit bylo
navázání kontaktů se zahraničními
studenty, poznání způsobu života
v jiných zemích a s tím související
výchova k toleranci a porozumění.
Účastí na projektu také zapojení
žáci získali motivaci k učení se cizím
jazykům.

Instituce: Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium
Thomase Manna, Praha

Jitka Boučková přebírá ocenění.
(zleva: Jitka Boučková, Lenka Henebergová, Dana Prudíková)

Oblast odborného
vzdělávání:
Název: Placements for Graduates
Instituce: Educa International, Praha
Projekt vznikl s cílem podpořit
mobility absolventů vysokých škol,
tyto stáže totiž univerzity většinou
nenabízejí. Celkem se zapojilo 16
mladých lidí z devíti vysokých škol,
například absolventi pedagogické
fakulty nebo oboru sociální a speciální pedagogika. Absolventi díky
grantům v celkové výši 36.800 eur
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„Jaké to tenkrát bylo? Babičko,
dědečku, vyprávěj,“ tak by se dal
přeložit název projektu, jehož
hlavním úkolem bylo setkávání žáků
základních škol z České republiky,
Německa a Rakouska se seniory
a jejich seznamování se s životem ve
stáří. Projekt koordinovaný pražskou
školou byl založen na reminiscenční
metodě, která vychází z předpokladu, že vzpomínání je velmi důležité
nejen pro identitu člověka, ale i pro
jeho vztahy s okolím. Tato technika
umožnila dětem poznat seniory

dostali příležitost vyjet do některé
ze šesti organizací z pěti zemí EU.
Spolupráce, navázaná během trvání
projektu, funguje i dnes, zejména
s dublinskou vzdělávací institucí
Liffey College a „školou druhé
šance“ Komvux ze švédského města
Malmö.
A co si čeští absolventi vyzkoušeli? Vystudovaný učitel anglického
jazyka například 13 týdnů intenzivní
výuky angličtiny v Irsku. Absolventi
sociální a speciální pedagogiky, mezi
nimi i studentka se zdravotním

Žáci během dvou let spolupracovali se seniory na mnoha aktivitách
a poznávali blíže jejich život. Díky
tomu pak dokázali popsat rozdíly
mezi minulostí a dneškem, včetně
výhod a nevýhod dřívější a dnešní
doby. Děti také získaly příležitost
poznat význam a důležitost plnohod- V projektu se setkávali senioři s žáky
základních škol.
notného, zdravého a aktivního živo-
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postižením, získali v Malmö osobní
zkušenost s novou netradiční formou
individuální přípravy mladých lidí bez
ukončeného vzdělání nebo cizinců
bez znalosti místního jazyka. Každý
účastník pak kromě nabytých zkušeností dostal i certifikát potvrzující
jeho účast na stáži, který je dnes
součástí jeho Europassu.

Absolventi stáží

Už během realizace projektu Educa
představila své aktivity a výsledky
nejen na pracovištích účastníků stáží,
ale také na výstavách a konferencích
nebo univerzitách. Řešitel projektu jej Josef Vochozka, koordinátor projektu, přebírá cenu od náměstkyně ministryně
propagoval i v hodinovém rozhovoru školství, mládeže a tělovýchovy Dany Prudíkové

Oblast vysokoškolského
vzdělávání:
Název: Studentské mobility
Instituce: Janáčkova akademie
múzických umění (JAMU), Brno
Pečeť kvality Erasmus se letos ve
vysokoškolském sektoru zaměřila
na instituce, které prostřednictvím
mobilit v rámci programu Erasmus+ umožňují získat zahraniční
studijní nebo pracovní zkušenosti
co největšímu počtu mladých lidí.
Ocenění získala Janáčkova akademie
múzických umění v Brně (JAMU),
která na začátku fungování programu Erasmus+, tedy v akademickém
roce 2014/2015, vyslala do zahraničí
největší procento studentů.
Studenti uměleckých oborů JAMU
se již od začátku studia zapojují do

řady projektů a realizací uměleckých
děl, zahraniční stáže si proto pečlivě
vybírají, zejména s ohledem na svůj
předpokládaný kariérní růst. Například studenti interpretačních oborů
volí zahraniční stáže velmi často
kvůli kontaktu s renomovaným vyučujícím, který může zásadním způsobem přispět k úrovni jejich vzdělání.
Zahraniční mobility mají přímé
dopady zejména u nově otevřených
oborů jako jsou jazzová interpretace,
světelný design, historická interpretace či multimediální kompozice, vliv
je ale možné zaznamenat i u tradičních oborů obou fakult školy.
Účast na mezinárodních projektech a prezentace studijních výsledků na soutěžích a festivalech za
hranicemi má pak přímý dopad na
zvyšování kvality výuky uměleckých

Koordinátorka Barbora Dostálová, převzala ocenění.
(zleva: Dana Prudíková, Barbora Dostálová, Rudolf Šindelář, Lenka Henebergová)

oborů, přispívá ale také k propagaci
školy a českého vysokého školství.
Díky podpoře z programu Erasmus+
se posilují vazby mezi JAMU a partnerskými institucemi, což napomáhá

k lepšímu a cílenějšímu rozvoji
a dalšímu zkvalitňování studijních
programů nabízených na brněnské
akademii.

Oblast vzdělávání
dospělých:

Stěžejní součástí projektu byly
schůzky, určené k osvojení si znalostí, schopností a dovedností, jejichž
používání bude mít vliv na osobnostní, společenský a profesní růst
knihovníků. Každý z partnerů měl
za úkol připravit jedno setkání, které
se vždy skládalo ze tří částí. V části
nazvané Pochlub se! předvedla
každá hostitelská organizace ukázky
klíčových aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání. Pod heslem Nauč! se
konaly workshopy, semináře či ukázky osvědčených metod a přístupů
a část Zhlédni! obsahovala návštěvy
míst, jež v širším smyslu souvisejí
se vzděláváním.

Název: LIBRARY. I LOVE IT!
Instituce: Knihovna města
Olomouce

Projektový tým

Kooridnátorka projektu Lenka Prucková převzala ocenění.
(zleva: Dana Prudíková, Lenka Prucková, Lenka Henebergová, Jitka Morčušová)

v rozhlase. Educe účast v úspěšném
projektu přinesla zejména nové
partnery v zahraničí a také kontakty
s absolventy, z nichž mnohé trvají
dodnes. Dalším přínosem je rozšíření členů Erasmus konsorcia pro
realizací stáží studentů a absolventů
vysokých škol z původních šesti na
současných deset vysokých škol.

Základem projektu „Library. I love
it!” je spolupráce osmi městských
knihoven z České republiky, Finska,
Chorvatska, Itálie, Polska, Rakouska,
Španělska a Turecka, které se zaměřily na roli, kterou tyto instituce hrají
v životě současné evropské společnosti. Projekt knihovny představil
jako důležitá centra celoživotního
vzdělávání.

Projektové sektání v Olomouci

Knihovna města Olomouce
předvedla partnerům kurz trénování
paměti, kurzy informačních technologií pro různé skupiny obyvatel a využívání dětských tematických kufříků
pro vzdělávání, zábavu a hlavně
soudržnost současné rodiny. Tyto
aktivity doplnily prohlídky historických měst Prahy a Olomouce,
návštěva Ruční papírny ve Velkých
Losinách, hradu Bouzova a zoologické zahrady na Svatém Kopečku,
kde společně pokřtili malého lemura
jménem Library.
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Uzávěrka pro předkládání
žádostí programu Erasmus+
v roce 2017

Oblast mládeže:
Název: The Fairytale of Childhood

2. únor

Instituce: YMCA v ČR
Projekt Evropské dobrovolné služby realizovala
od února do září 2015 nezisková organizaci Opora
z Marijské republiky, jedné ze součástí Ruské
federace, která leží asi 600 kilometrů východně
od Moskvy. Důležitou roli v projektu hrála přímá
práce s mládeží s důrazem na dobrovolnictví
v globálním kontextu, nechyběla ani výchova
k osobní zodpovědnosti a aktivnímu občanství.
Práce organizace Opora je v regionu nezastupitelná a má přímý dopad na děti a mládež bez
dostatečného přístupu k informacím, kteří často
mají speciální vzdělávací potřeby – a navíc i prakticky nulovou zkušenost se zahraničím. Český

dobrovolník Jan Severa pracoval ve workshopech
zaměřených na boj s předsudky a stereotypním
myšlením, vedl Anglický klub, Cestovatelský klub
pro žáky základních a středních škol nebo kurzy
češtiny. Podílel se také na organizaci letního
tábora a zapojil i do projektu v místním dětském
domově.
Celý projekt byl díky svému mezinárodnímu
obsazení považován v regionu za výjimečný
a přispěl k širšímu povědomí o fungování neziskového sektoru a dobrovolnictví, místní mládeži pak
umožnil lépe se orientovat v tématech globálního
charakteru.

KA1: mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
KA1: mobilita jednotlivců v oblasti mládeže
KA2: strategická partnerství v oblasti
mládeže
KA3: Strukturovaný dialog mládeže
9. únor
KA2: budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
16. únor
KA1: sdílené magisterské studium Erasmus
Mundus
23. únor
Akce programu Jean Monnet
28. únor
KA2: znalostní aliance
8. březen
KA2: budování kapacit v oblasti mládeže
29. březen
KA2: strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
5. duben

Koordinátorka projektu Iva Šípková
převzala ocenění Pečeť kvality.
(zleva: Dana Prudíková, Iva Šípková,
Lenka Henebergová, Petra E. Votočková)

V rámci projektu dobrovolník vedl i vlastní aktivity.

Jan Severa strávil na projektu v Rusku devět měsíců.

KA1: rozsáhlé akce Evropské dobrovolné
služby
6. duben
Akce v oblasti sportu
26. duben
KA1: mobilita jednotlivců v oblasti mládeže
KA1: strategické projekty EDS
KA2: strategická partnerství v oblasti
mládeže
KA3: Strukturovaný dialog mládeže
4. říjen
KA1: mobilita jednotlivců v oblasti mládeže
KA2: strategická partnerství v oblasti
mládeže
KA3: Strukturovaný dialog mládeže

Všechny lhůty pro předkládání žádostí uvedené výše vyprší ve 12.00 hodin (poledne)
bruselského času.

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.

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@dzs.cz.

