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Aktuality
a zajímavosti
Aktivity programu Erasmus+ v ČR
dostanou letos o pětinu více peněz
Česká republika dostala letos na program Erasmus+ ve srovnání s loňskem o 22 procent peněz
více. Zatímco v roce 2016 činil celkový rozpočet
pro české uchazeče 37,8 milionu eur (1,02 miliardy
korun), v letošním roce mezi ně budeme moci
rozdělit 46,4 milionu eur (1,25 miliardy korun).

Erasmus+ Certifikát
mobility ulehčuje získání
grantu na zahraniční pobyty

Získejte Evropskou
jazykovou cenu Label 2017
Realizujete inovativní projekt zaměřený na jazykové vzdělávání? Přihlaste jej do soutěže o Evropskou
jazykovou cenu Label 2017! Další informace
naleznete na adrese bit.ly/2kkAwgH, přihlášku
můžete poslat do 19. března 2017.

Zkuste metodické semináře a webináře
eTwinning
Metodické semináře a online webináře eTwinning
jsou určeny pedagogickým pracovníkům MŠ,
ZŠ a SŠ a jsou zaměřeny na rozvoj dovedností
v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů
v rámci Evropy. Aktuální seznam a další informace
naleznete na webu www.etwinning.cz.

Nové publikace Eurydice
Eurydice vydala na podzim studii o mobilitě ve
vysokoškolském sektoru, publikaci Evidence-based
Policy-Making in Education a překlad zprávy
věnované evaluaci v povinném vzdělávání. Chystá
se také rozsáhlá studie o akademických pracovnících a o výuce jazyků. Více najdete na webu
ec.europa.eu/eurydice.

Erasmus Student Network Survey 2016
Přes 12 000 bývalých Erasmus studentů se loni
zapojilo do průzkumu ESNsurvey 2016, projektu
dobrovolnické studentské sítě Erasmus Student
Network (ESN). Jeho výsledky najdete na adrese
esn.org/ESNSurvey. ESN chystá průzkum
i letos, tentokrát se zaměří na studenty
se specifickými potřebami.

Virtuální propagace a Kontaktní síť Study
in the Czech Republic
Iniciativa Study in the Czech Republic propaguje
české vysoké školy v zahraničí i prostřednictvím
virtuálních akcí, například se zapojila do lednového
veletrhu EduExpos či březnového webináře Study
in Europe Russia. Pro české vysoké školy pak byla
nově vytvořena Kontaktní síť Study in the Czech
Republic. Více na webu www.studyin.cz.

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání
a přípravě, známý také jako VET
Mobility Charter, výrazně ulehčuje
zkušeným organizacím postup
při financování mobilit žáků
a pracovníků. Certifikát je určen
pro organizace, které mají za
sebou kvalitní projekty mobility,
ať už se uskutečnily v rámci současného programu Erasmus+,
nebo předchozího Programu
celoživotního učení (podprogram
Leonardo da Vinci).
Hlavním smyslem certifikátu
je podpořit mezinárodní rozměr
odborného vzdělávání tím, že se
sníží administrativní náročnost.
Certifikát totiž platí na celou
dobu trvání programu Erasmus+,
tedy až do roku 2020; dosud jej
získalo jedenáct organizací z ČR.
Ty, které certifikát dostanou letos,
budou moci podávat zjednodušenou žádost o grant na vzdělávací
mobility jednotlivců v odborném
vzdělávání a přípravě od roku
2018.
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Mobilita Střední školy obchodu, řemesel a služeb Ústí nad Labem

O certifikát se mohou ucházet
jak jednotlivé organizace působící
v odborném vzdělávání a přípravě,
které posílají žáky a pracovníky na
zahraniční stáž, tak národní konsorcia v oblasti mobility. Podmínkou
je dokončení alespoň tří projektů
mobility, v případě konsorcia
musí tuto podmínku splňovat buď
konsorcium jako celek, nebo každá
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jednotlivá organizace. U posledních
tří ukončených projektů musí být
v průměru vyčerpáno alespoň 80
procent rozpočtu.
Uzávěrka žádostí o certifikát je
letos 17. května ve 12.00 hodin.
Více informací najdete na webu
www.naerasmusplus.cz/cz/
mobilita-osob-odborne-vzdelavani.
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Představujeme

Nemáte zkušenosti s podáváním projektů spolupráce se zahraničními vysokými
školami? Poradíme vám, jak na to!
Připravit kvalitní návrh projektu spolupráce se
zahraniční školou není někdy pro mladé vědce
jednoduché. „Kde získám kontakt na kolegu, který
se mnou bude chtít spolupracovat? A u jakého
programu žádat o podporu?“ ptají se nejčastěji.
Výhodu přitom mají ti, kteří už během studia
úspěšně žádali o stipendium. Vyzkoušeli si totiž
komunikaci s pedagogy domácí i hostitelské
školy, během pobytu navíc řada z nich navázala
spolupráci s kolegy.

Začít spolupracovat se
zahraniční univerzitou
není nic složitého
Die Budweiser Zeitgeister

Otázky a odpovědi:
Kdo se může do Evropského sboru solidarity
zaregistrovat?

Vhodnou příležitostí pro navázání kontaktů
je také účast na mezinárodních seminářích
a konferencích doma i v zahraničí. Studenti se
mohou aktivně zapojit i do některého z projektů
spolupráce mezi jejich školou a zahraniční univerzitou a získat tak inspiraci pro přípravu vlastního
návrhu na projekt s některým mladým kolegou ze
zahraničí.
Velmi důležité je pak rozhodnutí, u kterého
programu požádat o podporu. Možností je
celá řada, od grantů ministerstva školství přes
programy Grantové či Technologické agentury až
po prostředky z fondů Evropské unie. Pro nováčky
je nejlepší cestou obrátit se na některý z menších
programů, u kterých není tak náročná administrativní příprava a kde často není potřeba zapojit více
partnerů z několika zemí.

Evropský sbor solidarity
je tu pro mladé lidi
ochotné pomáhat

Představujeme

„V Evropě je řada mladých lidí se sociálním cítěním, kteří chtějí pro společnost dělat
něco, co má smysl, a chtějí pomoci šířit solidární chování,“ prohlásil loni v září
předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém výročním projevu o stavu
Evropské unie. Cestu k pomáhání ostatním má všem zájemcům usnadnit Evropský
sbor solidarity, nová iniciativa, která se představila koncem loňského roku a jež má
naplno začít fungovat od června 2017.

„Jsem pevně přesvědč
en o tom, že mi stipend
ium přineslo mnoho nov
které využiji při psaní
ých zkušeností,
disertační práce. Navázal
jsem na Zemědělské univ
řadu kontaktů, ze kter
erzitě Vídeň
ých budu těžit také běhe
m mého budoucího bádá
ní.“
(student Mendelovy univ
erzity v Brně)

Skupina ve Velimi

Jednou z takových možností je program
AKTION Česká republika – Rakousko, jehož
formulář má jen čtyři stránky, ke kterým se ještě
připojují požadované přílohy. Náplní spolupráce
přitom pro začátek mohou být vzájemné návštěvy,
na jejichž základě pak žadatel vypracuje projekt
s konkrétním obsahem. Je také možné pořádat
odborné semináře, přednášky hostujících profesorů nebo odborné exkurze pro studenty. Vzájemné
kontakty mohou postupně přerůst do trvalejší
pedagogické nebo výzkumné spolupráce.
„Navštěvovala jsem kurz
pro začátečníky Letní škol
y slovanských studií Filoz
Univerzity Karlovy v Praz
ofické fakulty
e. Profesorky a profesoři
nám poskytli veškeré mate
jako učebnici a další podk
riály, stejně
lady. Měli jsme možnost
se hodně naučit a v kurz
atmosféra. Účast na tomt
u vládla skvělá
o kurzu pro mě byla jedin
ečnou a nezapomenutelno
Splnilo se mi velké přání,
u zkušeností.
a sice začít s učením češt
iny.“
(studentka Vídeňské univ
erzity)

„Stipendium mi umožnilo pracovat s důležitými informačními zdroji, obzvláště v oblasti
slavistické a obecné lingvistické literatury, která v ČR není k dispozici. Mohl jsem se tak bez
problémů zabývat téměř všemi hlavními zdroji doby baroka a relevantní odbornou literaturou,
zejména časopisy. V průběhu pobytu jsem dospěl k vytyčenému výzkumnému cíli.“
(držitel habilitačního stipendia z Masarykovy univerzity v Brně)

„Význam podpory příhraničního
výzkumu a vzdělávání v terciá
rní oblasti prostřednictvím česko-rakouského programu
AKTION dalece přesahuje obory
, kterých se bezprostředně dotýká. I když se primá
rně věnuje rozšiřování odborných
vztahů zúčastněných
badatelů, vyučujících a studujících
a akademickým infrastrukturám
, kterými se dámy a pánové
organizátoři a administrátoři zabýv
ají, je zásadním a neodmyslitelným
příspěvkem k dalšímu
prohloubení vztahů obou našic
h států.“
(profesor Manfred Rotter, člen
řídící

ho grémia v letech 1996 až 2011)

„Jednoměsíční stipendium mi umožnilo soustředit se výhradně na mé téma, kterým je Leopold Wolfgang Rochowanski a jeho dramatická tvorba, což by bylo během hektického akademického roku velmi problematické. Snažila jsem se navázat na výsledky mého dosavadního
bádání. Za tímto účelem jsem pravidelně navštěvovala knihovnu v budově vídeňské radnice,
kde jsem se věnovala především studiu korespondence a sbírky tiskovin.“
(pedagožka Univerzity Palackého v Olomouci)

Posuzování návrhů projektů pro program
AKTION je operativní, s projektem je možné začít
už dva měsíce po podání žádosti. Šance na získání podpory je navíc poměrně velká a spolupráce
se sousední zemí bývá flexibilní a nepříliž časově
náročná. Populární je česko-rakouský program
například mezi postdoktorandy. Nejen oni mohou
partnerství i zkušenosti s podáváním projektů využít při podávání rozsáhlejších a dlouhodobějších
návrhů projektů s kolegy z více zemí, například
v programu pro výzkum a inovace
HORIZONT 2020.
◆ Redakce a kolektiv programu AKTION

Program AKTION Česká
republika – Rakousko, který
je zaměřen na bilaterální
spolupráci ve vzdělávání
a vědě v terciárním sektoru,
vznikl v roce 1992 z iniciativy ministerstev školství
obou zemí. Za téměř 25 let
podpořil program na tisíc
vědeckých a vzdělávacích
projektů, které získaly
Výuka v laboratoři
ve Štýrském Hradci
příspěvky v celkové výši
zhruba 300 milionů korun.
AKTION podporuje rozvoj spolupráce ve
všech oborech, zaměřuje se především na
projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji té stávající.
V rámci programu jsou financována jak
individuální stipendia, tak projekty spolupráce vzdělávacích institucí. Více informací
o programu je k dispozici na webu

Příležitost, jak pomáhat lidem v nouzi nebo
znevýhodněným, podílet se na obnově oblastí
poškozených přírodními živly či jen přiložit
ruku k dílu při péči o okolí najdou ve sboru
lidé mezi 18 a 30 roky. Stačí, aby se zaregistrovali a nabídli své zkušenosti a znalosti,
které se mohou při činnosti Evropského sboru
solidarity uplatnit. Na druhé straně jsou pak
do systému postupně zařazovány prověřené
organizace, které mohou služeb potenciálních
dobrovolníků využít.
Působení Evropského sboru solidarity je od
samého počátku založeno na dvou vzájemně
se doplňujících složkách, dobrovolnické a zaměstnanecké. Dobrovolnické týmy fungující na
základě grantu nabídnou mladým lidem příležitost pracovat po dobu dvou až 12 měsíců.
Samotnou činnost sice budou vykonávat zadarmo, dostanou nicméně peníze na cestu, budou
mít zajištěné ubytování a stravu, zařízené
zdravotní pojištění a získají také malé kapesné
na pokrytí každodenních životních nákladů.
Vedle dobrovolníků, jejichž využití staví
mimo jiné na zkušenostech Evropské dobrovolné služby (součást programu Erasmus+),
budou moci organizace zapojené do Evropského sboru solidarity zřídit také zaměstnanecké
týmy. Ty nabídnou mladým lidem možnost
zaměstnání, stáže či učňovské přípravy
v odvětvích, která jsou zapojena do solidární
činnosti a potřebují vysoce motivované mladé
lidi se sociálním cítěním. Profesní složka bude
zaváděna postupně prostřednictvím
partnerství s veřejnými orgány,
nevládními organizacemi i firmami.

Evropský sbor solidarity využívá
zkušenosti Evropské dobrovolné
služby
Ve své počáteční fázi navazuje Evropský sbor solidarity na existující programy Evropské unie, mezi které patří
i Evropská dobrovolná služba (EDS).
Ta je v současnosti jedním z hlavních
způsobů, jak se do fungování sboru
zapojit a získat finanční podporu.
Na druhou stranu nově představený
Evropský sbor solidarity pomáhá
propagovat EDS a také pomůže vzniknout většímu počtu dlouhodobých
dobrovolnických projektů.
Současně se zahájením činnosti
Evropského sboru solidarity se také
rozvinula spolupráce mezi vzdělávacím programem Erasmus+ a programem LIFE, zaměřeným na projekty
v oblasti životního prostředí. Díky
partnerství mezi programy se budou
dobrovolníci moci zapojit například do
ochrany ohrožených druhů, projektů
zalesňování, obrany před invazními
druhy nebo ekologické obnovy. Mladí
lidé si tak budou moci uvědomit
spoluodpovědnost za přírodní kapitál
celé Evropy.

○ Mladí lidé ve věku 17 až 30 let, kteří jsou občany
některé z 28 zemí Evropské unie, států EHP (Island,
Lichtenštejnsko a Norsko), Makedonie nebo Turecka.
Projektů se ale mohou zúčastnit až po dosažení
18 let.

Jaké organizace mohou realizovat projekty
Evropského sboru solidarity?
○ Sbor má zájem o zapojení širokého spektra institucí, ať už vládních nebo spadajících pod orgány místní
samosprávy, nevládních organizací nebo firem. Velikost přitom nehraje roli, uplatnění najdou nadnárodní
korporace i lokální nevládní organizace. Podmínka
je jediná: musejí realizovat projekty související se
solidaritou.

Čeho se budou projekty Evropského sboru
solidarity týkat?
○ Spektrum činností je široké, stejně jako možnosti
zapojení mladých lidí. Projekty se mohou týkat vzdělávání, zdravotní péče, sociálního začleňování nebo
uplatnění na trhu práce, poskytování podpory žadatelům o azyl nebo pomoci po přírodních pohromách
(okamžitá reakce na katastrofy ale zůstává doménou
profesionálů). Společným jmenovatelem všech projektů vždy bude solidarita.

Kde se mohu registrovat?
○ Registrační formulář spolu s dalšími informacemi
o Evropském sboru solidarity je na webu
europa.eu/youth/solidarity.

◆ Red

www.dzs.cz/aktion-ceska-republika-rakousko.
Ilustrační foto
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Angličtinářky
z broumovského gymnázia jsou
z pobytů v Británii nadšené

Galerie projektů

Jednou z téměř šesti desítek škol, které
v uplynulém období získaly grant na mobility jednotlivců v oblasti vzdělávání a vyslaly
své pedagogy na vzdělávací kurz do zahraničí, bylo také Gymnázium Broumov. Na
začátku letošního školního roku tak čtyři
angličtinářky vycestovaly na dvoutýdenní
metodicko-jazykové kurzy do Velké Británie.
Získaly tam nejen přehled o nových metodách nebo výukových materiálech, ale také
si osvěžily anglický jazyk a navázaly nová
přátelství.
„Přínosem kurzů byla inspirace pro vyučování
pomocí nových metod a materiálů, osvěžení
jazyka při diskuzích na aktuální témata, kterých
se účastnili učitelé z různých evropských zemí.
Učitelky získaly také přehled o novotvarech či tipy
na užitečné webové stránky s výukovými materiály,“
říká koordinátorka projektu Martina Salašová. „Při
pobytu jsme vytvořily fotodokumentaci (například
Housing, Signs and Notices, Oxford´s Colleges,
At the Market), kterou využíváme v hodinách
anglického jazyka, přibližujeme žákům reálný
pohled na svět a tím zvyšujeme jejich motivaci
k používání tohoto jazyka,“ dodává broumovská
učitelka, která byla sama jednou z účastnic mobilit.
Martina Salašová vyrazila začátkem září na
kurz do Lake School of English ve staroslavném
Oxfordu. „Naši dvanáctičlennou skupinu
z Polska, Turecka, Ruska, Itálie a ČR učila skvělá
zkušená lektorka Lucy Holmes, plná elánu, navíc
se smyslem pro humor. A tak jsme si během
dvoutýdenního pobytu oprášili svoji angličtinu,
získali nové nápady a ještě jsme si užili plno
legrace,“ popsala své zážitky broumovská
koordinátorka, která si pochvaluje zejména
pestrost výuky, při níž se střídaly nejrůznější
metody – tradiční i nejnovější, práce ve skupinách
či dvojicích, nechyběly ani soutěže.

Oxfordská lektorka využívala informační
technologie a i své žáky seznámila s moderními
nástroji, užitečnými webovými stránkami nebo
výukovými aplikacemi na mobilních telefonech.
„Večery a víkendy jsme většinou trávili také spolu.
Prozkoumávali jsme oxfordské uličky, z kterých
dýchala studentská atmosféra, zašli jsme do
divadla, na koncerty do kolejních kaplí, do místních
hospůdek, kde jsme zkusili tradiční kvíz,“ přiblížila
družnou atmosféru na kurzu Martina Salašová,
která se podívala i do nedalekého Shakespearova
rodiště ve Stratfordu nad Avonou. „Dva týdny
utekly jako voda, ale poznatky, zážitky a noví přátelé
nám zůstanou,“ shrnula svou britskou zkušenost.
Podobně spokojená se vrátila z kurzu i její
kolegyně Ivana Hejtmánková, která strávila dva
zářijové týdny ve škole Richmond Language
College v přímořském městě Bournemouth na jihu
Anglie. „Program byl opravdu bohatý, a tak jsme
zdaleka nevyčerpali všechny možnosti, které se
nám nabízely, a myslím, že nejen já jsem po dvou
týdnech odjížděla s pocitem, že se tam musím
určitě ještě někdy vrátit,“ řekla o studijním pobytu,
během kterého intenzivně spolupracovala s kolegy
učiteli z Polska, Jižní Koreje, Francie a Íránu. Díky
tomu mohla dobře poznat a srovnat kulturní,
sociální nebo historické aspekty těchto zemí.
Kurz ve výborně vybavené škole v Bournemouthu
kombinoval dopolední výuku praktického jazyka,
zaplněnou nejen gramatikou nebo probíráním
slovní zásoby, ale i vzájemným poznáváním
účastníků, s odpoledními hodinami věnovanými
metodice. „Probrali jsme spoustu užitečných témat
a dostali mnoho užitečných tipů. Vyzkoušeli jsme
si různé metody výuky, zahráli si hry, vyměňovali
si zkušenosti a vymýšleli nové metody a nápady.
Výuka probíhala v celkově uvolněné a přátelské
atmosféře, hodiny rychle utíkaly, užili jsme při nich
i spoustu legrace a načerpali inspiraci do svých
hodin,“ svěřila se Ivana Hejtmánková.
Spokojené a plné nových poznatků se
z desetidenního srpnového pobytu, v jejich případě
v jihoanglickém Sidmouthu, vrátily také Alena
Michálková a Jitka Smolíková. „Městečko nebylo

velké, ale o to víc bylo malebné, a ihned jsme si ho
zamilovaly. Nádherná scenérie vybízela k dlouhým
procházkám po pobřeží a útesech, které nabízely
překrásný pohled na celý Sidmouth a okolí,“
popsala paní učitelka Michálková jejich dočasný
domov, který ale oběma učitelkám přinesl mnohem
víc než úchvatné výhledy na anglické pláže a moře.
Po úvodním testu a pohovoru se účastníci kurzu
rozřadili do pětičlenných skupin. Broumovské
učitelky se ve skupině potkaly s kolegy z Německa,
Španělska a Švýcarska, se kterými pod vedením
lektorů každý den čtyři hodiny probíraly jazyk a další
čtyři hodiny se věnovaly metodice učení. Kurz také
nabídl informace o možnostech využití moderních
technologií a praktických cvičení, představil aktivity
na osvěžení jazykových znalostí včetně poslechů,
čtení a diskuzí. „Kurz byl jednoznačně přínosný,
nejenom že jsme získaly spoustu materiálů, které
využijeme ve svých hodinách, ale byla to i zábava,“
zhodnotila Alena Michálková svou anglickou
zkušenost.

Program Erasmus+ umožňuje v
rámci
Klíčové akce 1 mateřským, základn
ím
a středním školám vysílat zaměstn
ance
na zahraniční pobyty, které přispíva
jí ke
zvyšování kvalifikace. K dispozic
i mají
například výukové pobyty, které
umožňují
učitelům školy vyzkoušet si v pod
obě
pracovní stáže výuku na partners
ké škole
v zahraničí, nebo aktivity zaměřen
é na
profesní rozvoj. Vedle kurzů a škol
ení,
například jazykových, sem patří
také
stínování, tedy mobilita spočívají
cí
v pozorování metod a postupů v
zahraniční
organizaci.
O grant na zahraniční pobyt se moh
ou
ucházet instituce zařazené v rejst
říku škol
a školských zařízení ministerstva
školství,
žádost může podat také koordiná
tor
konsorcia (obce, svazky obcí neb
o další
zřizovatelé škol). Partnerské orga
nizace
mohou být ze zemí EU, států EHP
(Island,
Lichtenštejnsko a Norsko), Ture
cka nebo
Makedonie. Grant se skládá z něko
lika částí,
pokrývá jak kurzovné, tak cestovní
a pobytové
náklady, počítá se i s úhradou pros
tředků
vynaložených na organizaci mob
ilit.

◆ Red
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Slezská diakonie má
s dobrovolníky z EDS mnohaleté
dobré zkušenosti

Galerie projektů

Slezská diakonie, která působí v oblasti
sociálních služeb v Moravskoslezském,
Olomouckém a Jihomoravském kraji, již
deset let nabízí příležitost k dobrovolnické
práci mladým lidem z celé Evropy.
Zatím poslední projekt nazvaný Volunteering – make the best of it! od června 2014
do července 2016 přivedl do České republiky
skupinu 18 mladých lidí z Francie, Itálie,
Maďarska, Německa, Rumunska a Ukrajiny.
Při výběru dobrovolníků hrály hlavní roli jejich
motivace, schopnost přizpůsobovat se novým
situacím, ale také ochota intenzivně se učit český
jazyk. Mezi dalšími důležitými vlastnostmi, kterými museli dobrovolníci disponovat, byly empatie,
schopnost jednat s druhými lidmi s respektem,
zachovávat lidskou důstojnost, být trpělivý
a odhodlaný – a v neposlední řadě také ochota
přijmout křesťanský profil Slezské diakonie.
Dobrovolníci nalezli uplatnění v široké škále
sociálních služeb, působili v hostitelských organizacích v různých pozicích a často pracovali v přímém kontaktu s klienty. Zároveň byly připravené
vzdělávací aktivity, zaměřené na osobnostní rozvoj
dobrovolníků. Slezská diakonie zorganizovala tři
semináře, návštěvy svých pracovišť nebo vánoční
setkání, dobrovolníci se rovněž zúčastnili dvou
školení pořádaných Domem zahraniční spolupráce.

Slezská diakonie pomáhá potřebným
už více než čtvrtstoletí
Nestátní nezisková organizace, jejímž
zřizovatelem je Slezská církev evangelická
augsburského vyznání, poskytuje své služby
v sociální oblasti už od roku 1990.
Diakonie, která navázala na předchozí
charitativní působení své mateřské církve,
se zaměřuje na pomoc lidem s postižením,
seniorům, bezdomovcům i všem ostatním,
kteří se dostali do nejrůznějších těžkých
životních situací. Při své práci vychází Slezská
diakonie z biblických zásad lásky a služby
lidem potřebným a lidem v nouzi.
Zpočátku působila Slezská diakonie na
území domovského Moravskoslezského
kraje, postupně se ale území její působnosti
rozšířilo, dnes poskytuje své služby také
v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Diakonie v současnosti provozuje více než šest
desítek středisek, mezi kterými jsou například
azylové domy, nízkoprahová centra pro mládež, denní stacionáře, domovy pro seniory
nebo lidi se zdravotním postižením. Nechybí
ani chráněné bydlení, terapeutické dílny nebo
terénní programy zaměřené na lidi, kteří sami
pomoc nevyhledávají.

A proč se mladí do EDS zapojili?
„Chtěla jsem si před dokončením vysoké školy
vyzkoušet jiný způsob života a poznat pro mě
neznámou práci.“
(Aurélie z Francie, 21 let)
„K dobrovolnictví mě přivedla touha naučit se
česky a také si zlepšit angličtinu. Navíc poznám
novou kulturu a přátele.“
(Bettina z Ukrajiny, 21 let)

Německý dobrovolník Martin (nahoře)
a francouzská dobrovolnice Pauline (dole)
na středisku EDEN Nový Jičín

„Loni jsem ukončila střední školu a cítila jsem,
že zatím nejsem připravená jít na univerzitu.
Nejdřív chci poznat lépe sama sebe.“
(Éva z Maďarska, 18 let)
„Je to pro mě úplně nová a vzrušující zkušenost.
Ještě nevím, co budu po EDS dělat, ale určitě mi
pobyt tady do budoucna pomůže.“
(Julien z Francie, 28 let)
„Celý život jsem chtěl chvíli žít v jiné zemi,
poznat její kulturu, naučit se jazyk, takže jsem se
rozhodl jet jako dobrovolník do České republiky.“
(Max z Ukrajiny, 21 let)
„Zbožňuji pracovat s lidmi, pomáhat a naslouchat jim a sdílet s nimi lásku, kterou Bůh zasadil
do mého srdce.“
(Szendi z Rumunska, 27 let)

Jedním z cílů projektu bylo podporovat vzájemné porozumění národů a kultur, a to nejen
u dobrovolníků. Příležitosti k získání nových
zkušeností se totiž díky mezinárodnímu rozměru
aktivity dostalo vlastně všem zapojeným lidem.

Díky využití EDS se například zlepšila kvalita
diakonií poskytovaných sociálních služeb, projekt
rovněž přispěl ke zvýšení povědomí o mezinárodní dobrovolné službě v regionu, kde Slezská
diakonie působí.

Evropskou dobrovolnou službu si už vyzkoušelo sto tisíc mladých lidí
Evropská dobrovolná služba (EDS), která
je v současné době součástí vzdělávacího
programu Erasmus+, umožňuje mladým lidem
ve věku 17 až 30 let pomáhat po celé Evropě, ale
i mimo ni. Spektrum oblastí, ve kterých mohou
nabídnout své služby a zároveň tak sbírat zkušenosti, je široké, od sociální oblasti přes aktivity s dětmi a ochranu životního prostředí až po
práci v divadlech a jiných kulturních institucích.
Zároveň EDS podporuje organizace, které pro
svou činnost dobrovolníky potřebují.
Cílem EDS je nejen poskytnout pomoc
potřebným, ale zejména podpořit rozvoj jazykových, sociálních nebo občanských kompetencí
mladých lidí. Dobrovolnická práce v zahraničí
jim totiž umožňuje získat neformální cestou
nové dovednosti a schopnosti, užitečné pro
jejich osobní, odborný i profesní rozvoj. Přímá
zkušenost s pobytem v cizině a dobrovolnickou
činností také pomáhá rozvíjet mezilidskou
solidaritu a toleranci.
Mladí lidé zapojení do Evropské dobrovolné
služby mají hrazené ubytování, stravu, zdravotní pojištění a cestovné, navíc dostávají také
kapesné, takže pro až roční pobyt v zahraničí
nepotřebují téměř žádné vlastní prostředky. Na
projekty EDS lze vyjet nejen do všech zemí EU
nebo států Evropského hospodářského prosto-

ru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), ale i do tak
vzdálených zemí, jako jsou Arménie či Gruzie.
Zahraniční dobrovolnický pobyt může trvat dva
týdny, ale třeba i celý rok, vždy záleží na projektu.
Evropská dobrovolná služba vznikla v roce 1996
jako pilotní projekt Evropské komise, který umožňoval mladým lidem ze zemí EU strávit určité
období dobrovolné služby v jiné evropské zemi.
Během 20 let existence byla EDS součástí různých
evropských programů a postupně rostl počet lidí,
kteří jejím prostřednictvím vyjeli pomáhat. Během
prvních deseti let dosáhl počet účastníků 30 000,
mezi roky 2007 a 2013 pak přibylo dalších 50 000
mladých lidí se zkušeností s EDS. Od roku 2014
služba spadá pod Erasmus+ a loni vyslala už
stotisícího účastníka.
Více informací o EDS najdete na webu
europa.eu/youth/volunteering_cs.

Skupinka dobrovolníků na evaluačním semináři
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ZDOKONAL SE!
V RÁMCI ERASMU+

Evropští
vysokoškoláci jezdí
na Erasmus už 30 let,
čeští o dekádu méně

Projekt strategického partnerství v oblasti mládeže „ZDoKonal se“ byl zaměřen na tvorbu vůbec první on-line aplikace na bázi studijního deníku, která poskytne dobrovolníkům
možnost sledovat svůj osobní růst a „přeložit” jejich zkušenost do jazyka kompetencí.
Projekt, který realizovala organizace INEX-SDA ve spolupráci se slovinskou organizací
Zavod Voluntariat, reaguje na vysokou nezaměstnanost absolventů na trhu práce v EU
a v užším měřítku se zaměřuje na podporu dobrovolníků a organizací pracujících s mládeží. Přečtěte si rozhovor s koordinátorkou projektu Lenkou Polcerovou!

Letos si evropský program Erasmus, zaměřený na spolupráci ve vzdělávání, připomíná
30 let od svého založení. Dům zahraniční spolupráce při této příležitosti vytvořil webové stránky www.mujerasmus.cz. V rámci oslav proběhne řada akcí, od veřejných oslav
v Praze a regionech po odbornou konferenci. Mimo jiné ukážou, že dnešní Erasmus+ se už
netýká jen studentů vysokých škol. Během dvou dekád, kdy je součástí programu i ČR se
totiž jeho součástí staly též aktivity určené pro předškolní a školní vzdělávání, stranou pak
nezůstávají ani střední odborné školy, mládež nebo dospělí.

Rozhovor

Školení k Dobrovolnickému klubu, které probíhalo
v květnu 2016.

naučili něco z místní kultury nebo pár slovíček
v cizím jazyce a jsou schopni to pojmenovat. Už
je pro ně ale těžší si bez nějaké facilitace a pomoci
uvědomit další znalosti či dovednosti, které
během aktivit získali. Například, že něco dokázali
sami zorganizovat nebo, že prezentovali nějaké
výstupy z aktivit. Tato aplikace je schopná tyhle
zážitky „přeložit“ do jazyka kompetencí. Je to tedy
jednoduchý prostředek, jak si mohou kompetence zaznamenávat, pozorovat svůj dlouhodobý
rozvoj a ideálně si ho dále plánovat, jezdit na další
aktivity a věnovat se tak dobrovolnictví i vlastnímu
rozvoji dlouhodobě.

Tématem projektu je i zlepšení zaměstnatelnosti. Jak to souvisí s aplikací?

Prezentace výstupů projektu v rámci závěrečného
kulatého stolu „Učení dobrovolnictvím“, který
probíhal v listopadu 2016.

Na co byl projekt zaměřený?
Zejména na sdílení zkušeností a rozvíjení
dlouhodobého dobrovolnictví, což je pro nás
velká otázka, protože hodně pracujeme s dobrovolníky, kteří jezdí do zahraničí na krátkodobé
i dlouhodobé pobyty, ale chtěli bychom je zapojit
i do lokálních aktivit. Tématem projektu byl tedy
koncept tzv. Dobrovolnického klubu a zároveň
jsme se zabývali propojováním dobrovolnictví se
vzděláváním. Systém dobrovolnického klubu fungoval už před tím, ale vlastně až v rámci projektu
jsme tento systém pojmenovali, popsali, dále
rozvíjeli a budeme s ním pracovat i do budoucna. Ale hlavní výstupem je aplikace, se kterou
budeme v rámci návazného projektu, který už
nám byl schválený, pokračovat.

K čemu aplikace slouží?
Aplikace je zaměřená na to, aby si dobrovolníci dokázali co nejjednodušeji reflektovat, co se
během dobrovolnických aktivit učí, především
s ohledem na rozvoj kompetencí. Většinou když
přijedou z dobrovolnického projektu, ví, že se
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Hlavním efektem aplikace je nejen to, aby
účastníci uměli lépe popsat kompetence, které
si během projektu rozvinuli, ale aby také měli
prostředek, jak je prezentovat. V rámci aplikace
tak mají možnost vytvořit veřejný profil, který se
dá sdílet a ukázat tak, v jakých oblastech už získali
dostatek zkušeností. Do budoucna se budeme
snažit přidat možnost potvrzení kompetencí
ze strany zapojených organizací, což by mohlo
být pro zaměstnavatele důvěryhodnější než jen
sebehodnocení.

V projektu, který vám nedávno skončil,
jste spolupracovali se slovinskou organizací. V tom novém se k vám přidala ještě
další francouzská organizace. Co vám
spolupráce s nimi přináší?
Slovinská organizace Zavod Voluntariat je naším strategickým partnerem, funguje zhruba stejně dlouho jako INEX-SDA a věnuje se podobným
typům projektů. Proto je spolupráce oboustranně
výhodná - výstupy tvoříme společně, sdílíme
zkušenosti z aktivit vycházejících z podobné
reality a využíváme skvělých kontaktů ve Slovinsku
pro šíření výsledků našich projektů a dobré praxe,
kterou jsme společně vytvořili. V novém projektu
navíc figuruje francouzská organizace Solidarités
Jeunesses, která přináší do procesu specifické
zkušenosti se spoluprací s trhem práce, zejména
úřady práce ve své zemi, což je pro další rozvoj
aplikace i procesu uznávání neformálního vzdělávání velmi zajímavé a důležité téma.
Více informací o projektu i dalších aktivitách
organizace INEX-SDA najdete na webu
www.inexsda.cz.

▪ je k dispozici v angličtině, češtině a slovinštině

Letošní jubileum připomene DZS i na každoročních akcích, jako jsou například Evropský
týden mládeže v květnu nebo Evropský týden
odborných dovedností v prosinci. Na webové
stránce www.mujerasmus.cz průběžně představí
své zkušenosti a zážitky s Erasmem lidé, kteří díky
němu v minulosti vyjeli na zahraniční studijní
pobyt. Součástí oslav bude i putování 30 panenek,
symbolizujících tři
dekády evropské vysokoškolské spolupráce,
které během
roku vycestují
do zahraničí spolu
s účastníky programu Erasmus+. Ti budou dokumentovat
život svých látkových souputníků
a fotky z jejich
společného
života v cizině
budou sdílet
na sociálních
sítích.

Pilotní verzi aplikace najdete na webu
improve.inexsda.cz.

Kolik českých studentů už v rámci
programu Erasmus vyjelo do zahraničí?

On-line aplikace IM-PROVE měří kompetence
jednotlivých dobrovolníků. Pomáhá dobrovolníkům individuálně reflektovat kompetence, které
rozvíjeli během různých dobrovolnických aktivit
(workcampů, výměn mládeže, školení, národních
projektů, EDS, stáží…) v různých rolích (účastníci
projektů, vedoucí, koordinátoři, školitelé,...).

Aplikace IM-PROVE:
▪	překládá zkušenosti dobrovolníků do jazyka
kompetencí
▪	řadí situace jednu za druhou a umožňuje
je filtrovat – jako v učebním deníku
▪	umožňuje dobrovolníkům plánovat jejich další
rozvoj tím, že ukazuje situace, kterými ještě
neprošli, nebo tím, že je vede ke stanovování cílů
▪	generuje veřejný profil, který může být sdílen
navenek

Od akademického roku 1998/1999, kdy se
Česká republika zapojila do aktivit programu
Erasmus, vycestovalo za studiem a praxí téměř
90 000 studentů, výukového pobytu či školení
v zahraničí se zúčastnilo přes 31 000 zaměstnanců českých vysokých škol.

Do jakých zemí čeští studenti nejčastěji
jezdí?

Prezentace výstupů projektu v rámci závěrečného
kulatého stolu „Učení dobrovolnictvím“, který probíhal
v listopadu 2016.

O tom, jak zorganizovat vlastní projekt strategického partnerství v oblasti mládeže, si můžete
přečíst více na webu www.naerasmusplus.cz/cz/
projekty-spoluprace-mladez.
◆ Red

mladých lidí, v předminulém roce 2014/15 to bylo
již 6 555 studentů. A počet vyjíždějících každý
rok mírně roste. Nejoblíbenější destinací je od
začátku Německo.

Jak si u studentů vedou praktické stáže?
V posledních letech je zřejmé, že praktické
stáže získávají na oblibě. Každým rokem se objevuje
více studentů, kteří svůj
výjezd do zahraničí
plánují za účelem
konkrétní specializace v oboru,
který studují,
a to právě díky
možnosti absolvovat praxi
v konkrétní
instituci nebo
podniku. Taková praktická
stáž je totiž
důležitou součástí profesního
životopisu.

Jak to vypadá se studenty přijíždějícími
do ČR?
V posledním roce, za který jsou k dispozici
přesné údaje, tedy 2014/2015, přijelo do České
republiky 6 601 zahraničních studentů na studijní
pobyt a 1 739 na praktickou stáž. Poprvé tak počet
zahraničních studentů na českých školách převýšil
počet mladých Čechů, kteří vyjeli na Erasmus
do ciziny. Nejvíce lidí přijelo na studijní pobyt ze
Španělska, Francie, Turecka, Německa a Polska.
◆ Lucie Durcová, DZS

Nejoblíbenější destinací studentů českých
vysokých škol jsou v případě studijních pobytů
Německo, Francie a Španělsko, následují Velká
Británie, Portugalsko nebo Rakousko. Praktické
stáže studenti realizují nejčastěji v Německu,
Velké Británii či Španělsku.

Jaké jsou v rámci Erasmu nejnovější
trendy?
Jednoznačným trendem je, že je program rok
od roku populárnější. Zatímco na začátku zapojení ČR, tedy v akademickém roce 1998/1999,
vycestovalo do zahraničí na studijní pobyt 879

Speciál

Panenky pro oslavy 30. výročí Erasmu vyrobili žáci
VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní v Praze 7

#ERASMUSPLUS
EC.EUROPA.EU/ERASMUS30

Zahraniční pobyty vysokoškoláků, které před
30 lety zahájily celoevropskou spolupráci ve
vzdělávání, jsou dnes jednou z nejznámějších
aktivit programu Erasmus+. Ostatně i název
současného programu navazuje právě na pojmenování stipendijních pobytů pro posluchače
univerzit, které se poprvé uskutečnily ve školním
roce 1987/1988 a na něž tehdy vyjelo prvních
3 244 studentů. Pocházeli z 11 zemí Evropy:
Belgie, Dánska, Francie, Irska, Itálie, Německa,
Nizozemska, Portugalska, Řecka, Španělska
a Velké Británie.
Během tří dekád získalo díky pobytu na Erasmu zahraniční zkušenost přibližně 4,4 milionu
vysokoškoláků, ke kterým postupně přibyli žáci,
pedagogové i další pracovníci škol a institucí
z oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
školního vzdělávání, vzdělávání dospělých nebo
sektoru mládeže a sportu. Od roku 2014 pak
funguje současný program Erasmus+, který
zahrnuje všechny dřívější aktivity, vedle Erasmu
i Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Jean Monnet nebo Mládež v akci.
Česká republika se do programu Erasmus zapojila v akademickém roce 1998/1999, tedy šest
let předtím, než se stala členem Evropské unie.
Během téměř dvou desítek let vyjelo na až roční
pobyt na zahraniční vysoké škole nebo za praxí
téměř 90 000 českých univerzitních studentů, ke
kterým se přidalo i přes 31 000 zaměstnanců vysokých škol z ČR, kteří se v některé z evropských
zemí zúčastnili výukového pobytu či školení.
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Evropský
týden odborných dovedností
představil nejen řemesla

Koncem loňského roku se uskutečnil první
ročník Evropského týdne odborných dovedností,
zaměřeného na propagaci výsledků evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
(OVP). V rámci akce se v průběhu celého podzimu konala na národní, regionální i místní úrovni
řada aktivit, které veřejnosti představily moderní
trendy v OVP.
V ČR měl akci, která vyvrcholila mezi
5. a 9. prosincem, na starosti Dům zahraniční
spolupráce (DZS), který se zapojil i vlastními aktivitami. Například pořádáním soutěže Bez praxe
nejsou koláče nebo dnů odborných dovedností
na středních školách v 11 krajích ČR. Na podporu
řemesel byla zaměřena brněnská konference
Řemeslo má zlaté dno.
Odborníci se věnovali stavu a výhledům
odborného vzdělávání v ČR, žáci představili své
výrobky na Trhu odborných dovedností, zástupci
Koordinačního centra pro Evropský systém kreditů
pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) zase
jednali se zástupci ministerstva školství i dalších
organizací věnujících se odbornému vzdělávání.

Kulatý stůl na téma Současný stav a výhledy
odborného vzdělávání v ČR

◆ Soňa Černínová, DZS

Uzávěrky
Diseminační konference v Brně – předávání
Pečetě kvality týmu o. p. s. Arkadie

Den otevřených dveří na Střední odborné škole energetické
a stavební v Chomutově

Podrobné informace najdete na
www.eurodesk.eu, www.dzs.cz
a www.naerasmusplus.cz
29. březen
Erasmus+ KA2: Strategická partnerství v oblasti
vzdělávání a odborné přípravy
▪ www.naerasmusplus.cz
5. duben
Erasmus+ KA1: Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné
služby

Den odborných dovedností na Vyšší odborné škole sklářské
a Střední škole v Novém Boru

„Haló, tady chemie!“ – prezentace Střední
průmyslové školy chemické, Pardubice

6. duben
Erasmus+: akce v oblasti sportu
26. duben
Erasmus+ KA1: mobilita jednotlivců v oblasti mládeže
Erasmus+ KA1: strategické projekty EDS
Erasmus+ KA2: strategická partnerství v oblasti
mládeže
Erasmus+ KA3: Strukturovaný dialog mládeže
▪ www.naerasmusplus.cz

Stáže
30. duben
Uzávěrka přihlášek pro stáž u Evropského ombudsmana
▪ eurodesk.eu/program/
traineeships-european-ombudsman
15. březen
Uzávěrka přihlášek pro překladatelské stáže v Evropském parlamentu

▪ eurodesk.eu/program/translation-trainingTrh odborných dovedností – DZS Praha

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.

Zasedání Koordinačního centra pro ECVET

-placements-european-parliament

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.

