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Aktuality
a zajímavosti

Program Erasmus oslavil
na Kampě třicáté narozeniny

Neschovávejte své fotografie doma
a podělte se o ně s ostatními!
Máte doma snímky související se zahraničními
pobyty, třeba i několik let staré? Pak se nestyďte
a pošlete je do devátého ročníku fotosoutěže,
vyhlašované Domem zahraniční spolupráce (DZS),
která letos připomíná 30. výročí vzniku vzdělávacího programu Erasmus. Jako tradičně vyberme 13
nejlepších fotek, které uveřejníme v kalendáři DZS
na rok 2018, pro jejich autory máme přichystané
zajímavé ceny. Snímky do soutěže je možné posílat
do 10. září 2017 na webu fotosoutez.dzs.cz, kde
najdete i pravidla.

Zkouška znalostí cizích jazyků.

Na pódiu vystoupili také studenti Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy.

Study in the Czech Republic propaguje
české školství na veletrzích
Iniciativa Study in the Czech Republic letos na jaře
prezentovala možnosti studia na českých vysokých
školách hned na několika akcích v zahraničí.
V dubnu se podílela na organizaci stánku na
studentském veletrhu v Kyjevě a také představila
ČR zájemcům o studium na veletrhu v Novém
Dillí. V květnu se pak spolu s 12 vysokými školami
zúčastnila veletrhu NAFSA v Los Angeles.

Přihlaste se na letní dílnu eTwinning
Jste učitel mateřské, základní nebo střední školy
a chcete si na vlastní kůži vyzkoušet realizaci
mezinárodního vzdělávacího online projektu?
Pojeďte s námi od 18. do 21. srpna na tradiční letní
dílnu eTwinning, tentokrát do jihočeského Tábora.
Více informací najdete na webu www.etwinning.
cz/letni-dilna-etwinning-2017.

Ukázky práce odborných škol.

Za slunečného počasí oslavil
18. května program Erasmus na
pražské Kampě své 30. narozeniny. Na den plný zábavy i poznání,
na kterém nechyběl jarmark odborných škol s ukázkami řemesel,
ochutnávky mezinárodní kuchyně
nebo výtvarné dílny, dorazily do
centra Prahy tisíce mladých lidí.
Přivítaly je ministryně školství
Kateřina Valachová a ředitelka
Domu zahraniční spolupráce
(DZS) Dana Petrova.
„Jsem moc hrdá na to, jak
dnes na Kampě oslavujeme

DZS se představil na Veletrhu vědy 2017
Dům zahraniční spolupráce se od 8. do 10. června
na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech
představil na Veletrhu vědy. Na našem stánku se
návštěvníci mohli seznámit s projektem Scientix,
pořádali jsme také přednášky pro učitele. Více
o akci najdete na webu www.veletrhvedy.cz.

Odpoledne byl připraven piknik
se zahraničními hosty.

vzdělávání dětí, ale také učitelů.
Budu ráda, když také v následujících
letech budou žáci, studenti a učitelé
vyjíždět do zahraničí, získávat tam
zkušenosti a učit se cizí jazyky.
Hlavně, že se potom chytřejší vrátí
k nám do republiky,“ řekla ministryně
Valachová, která právě zkušenosti
a znalosti cizích kultur považuje
– vedle zlepšení se v jazycích – za
hlavní přínos programu Erasmus+
a jeho předchůdců. „V rámci
Evropské unie se programu daří,“
dodala při zahájení oslav Kateřina
Valachová.
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Ministryně školství Kateřina Valchová si na
Kampě prošla i stánky jednotlivých škol.

Na břehu Vltavy vznikl v rámci
akce Můj Erasmus aneb Zažijte svět
v centru Prahy! na jeden den unikátní
svět největšího evropského vzdělávacího programu. Návštěvníci Kampy
měli nejen příležitost seznámit se
s jubilujícím Erasmem, ale mohli se
například také zapojit do workshopů
a vyzkoušet si na vlastní kůži některá
tradiční řemesla, která jim ukázali
sami žáci. Na mezinárodním pikniku
se zahraničními studenty pak byla
připravena jídla z celého světa.
Během dne celou akci doplňoval
kulturní program, ať už v podobě
hudby, tance či divadla.
◆ Red
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Panenky už nesedí v koutě,
ale cestují s Erasmem+

Představujeme

Panenka Ajťák
Německo – informatici:
„S Ajťákem v berlínském
Muzeu počítačových
her.“

Úplně první vyrazil do světa na začátku
března 2017 Ajťák, panenka zastupující sektor
odborného vzdělávání a přípravy, která spolu se
studenty webdesignu z VOŠ, SPŠ a JŠ z Kutné
Hory absolvovala stáž v Berlíně. Ve stejném
měsíci vyrazily na cestu i další panenky zastupující odborné vzdělávání a přípravu, tedy Řezník,
Kuchař (zvaný Erásek), Zahradník i vypůjčená
panenka Leoš.
Panenka Řezník
Maďarsko – automechanici:
„V budapešťském autoservisu pomáhá
Řezník s opravou aut.“

K letošnímu 30. výročí vzniku programu Erasmus
připravil Dům zahraniční spolupráce 30 putovních
panenek, které po celý rok doprovázejí účastníky
aktivit programu Erasmus+ na jejich cestách za
vzděláním po celé Evropě. Prostřednictvím těchto
netradičních účastníků se široká veřejnost může
seznámit s tím, jak taková cesta vlastně vypadá.
Velký cestovatel Řezník nejprve v březnu
zamířil s automechaniky ze Střední školy dopravy,
obchodu a služeb z Moravského Krumlova do
Maďarska, aby se už krátce po návratu vypravil do
ciziny znovu. Na odborné stáži v Turecku strávil
s keramiky ze Střední odborné školy z Luhačovic
téměř celý květen.
Kuchař nejprve na přelomu března a dubna pobýval se studenty oborů grafik a operátor tisku ze
Střední školy polygrafické z Olomouce ve Finsku,
a už v květnu znovu vyrazil do světa, tentokrát
do Portugalska. Tam jej čekal nabitý program –
čas trávil nejen v laboratořích se studenty oboru
chemik, ale také v požární zbrojnici s budoucími
hasiči.
Panenka Leoš strávila celý měsíc na mléčné
a obilné farmě ve Francii se studenty České zemědělské akademie z Humpolce. Měla tak dost času
naučit se starat o telátka nebo pracovat s těžkou
technikou na poli.

Síť Euro-učňů
Díky spolupráci národních agentur programu
Erasmus+ z České republiky, Dánska, Finska,
Itálie, Německa a Rakouska vzniká v rámci Nové
agendy dovedností pro Evropu iniciativa EuroApprentice Network, v české verzi nazvaná Síť
Euro-učňů. Budou se do ní moci zapojit účastníci
pracovních stáží v odborném vzdělávání a přípravě, kteří jsou žáky nebo absolventy učebních
oborů a mají chuť podělit se o zkušenosti ze
svého zahraničního pobytu.
Rodící se iniciativa chce žákům či absolventům
učebních oborů, kteří vyjeli na stáž s programem
Erasmus+, umožnit sdílet své poznatky nejen
navzájem mezi sebou, ale také s veřejností. Díky
osobním zážitkům stážistů budou mít lidé možnost pochopit, co taková stáž obnáší a v čem jsou
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V každé ze zapojených zemí je dnes vybíráno několik žáků či absolventů učebních oborů,
takzvaných Euro-učňů, kteří se nejprve zúčastní
setkání na národní úrovni a poté budou v červnu
pozváni do Kolína nad Rýnem, kde se koná celoevropské setkání. Cílem všech aktivit je umožnit
Euro-učňům vyměnit si zkušenosti ze stáží, navzájem se učit a posilovat společnou identitu v rámci
sítě. Na programu kolínského setkání budou také
workshopy, zaměřené na posílení dovedností,
které po návratu pomohou Euro-učňům nejen se
sdílením zážitků ze stáže s vybranými cílovými
skupinami, ale také s uspořádáním vlastní akce.
Během léta a podzimu budou Euro-učni
prezentovat své zážitky ze stáží s programem

V dubnu se na cesty vypravil také
Zahradník, který doprovodil studenty
České zahradnické akademie z Mělníka na odborné stáži v rozkvetlém
Nizozemsku. V půli května pak
vyrazil se žáky Obchodní akademie
z Žatce do Portugalska a od června
trénuje odborné dovednosti s kuchaři
z Jindřichova Hradce v Londýně.

Podobně nabitý program čeká na všechny
panenky i v dalších měsících letošního roku,
ve kterém si připomínáme 30. výročí vzniku
Erasmu, jednoho z nejúspěšnějších evropských
programů. Pravidelně aktualizované příběhy
a fotografie malých cestovatelů můžete sledovat
na webu www.mujerasmus.cz/panenky nebo na
sociálních sítích pod hashtagem #mujerasmus.

Panenka
Kuchař (Otylka)
Finsko – grafici:
„Polární záře
ve Finsku.“

Panenka Kuchař
Portugalsko – chemici:
„Místo hrnce mi dali kádinku,
místo vařečky tyčinku a řekli:
‚Vař‘, aneb první den
v laboratořích.“

umožní sdílet zkušenosti
ze zahraničních stáží
její přínosy pro profesní růst člověka. Zapojení
absolventi získají nové zkušenosti se spoluprací
v mezinárodní síti, naučí se efektivně prezentovat
své zážitky, zkusí si zorganizovat vlastní akci na
propagaci programu Erasmus+ a prohloubí si také
jazykové znalosti.

Galerie projektů

Erasmus+ na akcích ve svých regionech.
Klíčová pro ně bude spolupráce se školami,
zaměstnavateli, kulturními centry či obecními
úřady. Důležitou roli v propagaci odborného
vzdělávání a přípravy prostřednictvím programu
Erasmus+ pak sehraje využití sociálních médií.
Informace o akcích, organizovaných v rámci Sítě
Euro-učňů, budeme také pravidelně zveřejňovat
na webu www.naerasmusplus.cz/cz/
mobilita-osob-odborne-vzdelavani/euro-ucni.
Jestli se zapojeným Euro-učňům podaří oslovit
se svými příběhy veřejnost, se ukáže až během
roku. Již nyní je ale jasné, že nová síť představuje jedinečnou šanci. Nejen zvýší kompetence
zapojených Euro-učňů, ale také ukáže odborné
vzdělávání a přípravu jako rovnocennou alternativu středního všeobecného vzdělávání.
◆ Red

Panenka Leoš
Francie – farmáři:
„Krmení telátek.“

Panenka Řezník
Turecko – keramici:
„Učím se vytočit džbán
na keramickém kruhu
s tureckým mistrem.“

Panenka Kuchař
Portugalsko – hasiči:
„Z kuchaře hasičem. Erásek bude
pravý portugalský
bombeiro.“

Panenka
Zahradník
Nizozemsko – floristi
a zahradníci:
„Moje pracovní
nářadí.“
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Rozhovor

Představujeme

Kontaktní semináře TCA usnadňují cestu
k mezinárodní spolupráci nejen ve školním vzdělávání

Study in the
Czech Republic
láká zájemce i ve virtuálním prostředí
Od loňského podzimu se české vysoké školství
prezentovalo na třech virtuálních akcích. První byl
říjnový online veletrh v rámci projektu Evropské
komise Study in Europe, určený studentům ze
Spojených států a Kanady, kteří se zajímají o studium na starém kontinentu, ale také jejich rodičům
nebo zástupcům severoamerických univerzit. Do
fungování českého stánku se aktivně zapojily tři
české vysoké školy, dalších deset vzdělávacích
institucí z ČR využilo příležitost představit se na
virtuální nástěnce veletrhu.
V lednu se pak zástupci DZS účastnili pilotního
projektu zkušeného organizátora veletrhů, společnosti FPP EDU Media. Ta pro své Virtual EXPO
připravila prostředí podobné tradičnímu veletrhu,
základem byl virtuální stánek, přizpůsobený
potřebám vystavovatele. Zájemci o studium mezi
nabídkou snadno našli, co je zajímá, a s vystavujícími organizacemi mohli živě komunikovat
prostřednictvím chatu. Český stánek během
jednodenního veletrhu navštívilo 181 mladých lidí,
kteří se aktivně zajímali o možnost studia v ČR.

Už více než deset let propaguje Dům zahraniční spolupráce (DZS) pod značkou Study
in the Czech Republic české vysoké školství
ve světě. K účasti na tradičních vzdělávacích veletrzích a prezentacích pro studenty
Ve spolupráci s Českým centrem v Moskvě se
a akademické pracovníky v poslední době
potom v březnu konaly webináře, které byly také
přibylo i zapojení do jejich virtuálních verzí,
které jsou stále populárnější jak mezi vzdělávacími institucemi, tak mezi studenty.
Virtuální akce představují pro všechny zapojené
novou zkušenost, znamenají totiž zcela jiný
způsob komunikace se zahraničními studenty, na
který je potřeba si nejprve chvíli zvykat. Na druhou
stranu ale mají online veletrhy řadu předností.
Vedle nižších nákladů a výrazné úspory času sem
patří zejména možnost oslovit zájemce z mnoha různých zemí. Velmi přínosné jsou ale třeba
i statistiky návštěvnosti nebo přímé kontakty na
účastníky.

součástí projektu Study in Europe a na nichž se
zástupci DZS představili studentům i akademickým pracovníkům. Živě přednášené prezentace,
zaměřené na možnosti studia mladých Rusů na
univerzitách v EU a také na příležitosti ke spolupráci mezi ruskými a unijními vysokými školami,
doprovodil online chat.
Virtuální veletrhy ale nejsou jedinou možností, jak se iniciativa Study in the Czech Republic
prezentuje na internetu. Aktivní jsou naše facebookové stránky www.facebook.com/studyincz,
nedávno jsme otevřeli YouTube kanál, na kterém
sdílíme videa českých vysokých škol, a ve spolupráci s portálem Stream.cz a pořadem Honest
Guide jsme také vytvořili videoklip, propagující
Study in the Czech Republic.
◆ Red

Značka Study
Study in
Značka
in the
the Czech
Czech
Repub
lic propag
Republic
propaguje
zahraničí
uje v zahran
ičí
české univerzity
univerzity
české
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
Study in the Czech Republic funguje
například vyhledávač portal.studyin.cz,
který nabízí zájemcům jednoduchou cestu
k nalezení ideálního školního programu,
zástupci iniciativy se také pravidelně účastní
vzdělávacích veletrhů, v poslední době stále
častěji i virtuálních. 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.

Mezinárodní spolupráce v nejrůznějších podobách se
stala samozřejmou a velmi oblíbenou součástí výuky
na českých školách všech stupňů. Na jejím rozšíření
má velkou zásluhu evropský program Erasmus+ a jeho
předchůdci, díky kterým navazují partnerství s kolegy
v cizině další a další čeští učitelé. Jak ale začít, co mají
dělat učitelé, kteří by rádi získali kontakty na zahraniční kolegy a případně s nimi naplánovali společný
projekt pro své žáky?
Nejjednodušší je zapojit se do platformy
www.etwinning.net, která je určená pro spolupráci učitelů především ze zemí EU. Ti mohou po registraci vložit inzerát a v něm specifikovat základní představu o tématu projektu. Pak stačí jen čekat
na odpověď kolegů, které nabídka zaujme, a vše
je hotovo z pohodlí domova, od počítače. Další
zajímavou a možná méně známou možností, jak
najít partnery, je vycestovat na kontaktní semináře
v rámci TCA, o kterých nám více prozradila Aneta
Psotová z Domu zahraniční spolupráce.

Co vlastně znamená TCA?
Je to zkratka termínu Transnational Cooperation
Activities between National Agencies, česky Mezinárodní aktivity v rámci spolupráce národních
agentur programu Erasmus+, které mají různé
podoby. Může se jednat například o kontaktní semináře, ale také o mezinárodní školení či studijní
návštěvy. Kontaktní semináře jsou určeny pro
zájemce o mezinárodní spolupráci na projektech
mobility osob (Klíčová akce 1) a na projektech
strategických partnerství (Klíčová akce 2). Na
seminářích se potkávají účastníci z různých zemí
zapojených do Erasmu+, seznamují se s podmínkami programu a hlavně mají možnost se osobně
setkat a připravit si projekt. Každý seminář má
určené téma, respektive cílovou skupinu.

Co musím udělat, abych se jako učitel
mohl zúčastnit kontaktního semináře?
Nabídku seminářů průběžně aktualizujeme
na webových stránkách www.naerasmusplus.
cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare. U každé
akce jsou uvedeny základní informace, tedy datum
konání, místo, sektor, téma, jazyk, zda se hradí
účastnický poplatek, nebo pouze cesta, a kolik
míst je na akci rezervováno pro české účastníky.
Pokud učitele akce zaujme, stačí vyplnit krátkou
přihlášku, která je ke stažení na našem webu,
a zaslat ji do stanoveného termínu klasickou poštou a e-mailem do Domu zahraniční spolupráce
(DZS). Všechny přijaté přihlášky procházejí hodnocením a nejúspěšnější účastníci jsou vysláni na
seminář.

Účastníci poslouchají prezentaci programu Erasmus+
školní vzdělávání.
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Společná fotografie všech účastníků mezinárodního kontaktního semináře na zámku Štiřín (září 2016)

Co si mám představit pod pojmem sektor
semináře?

Máte k dispozici zpětnou vazbu od
učitelů, kteří se seminářů již účastnili?

Záběr programu Erasmus+ je velmi široký a aby
se mohl lépe zaměřit na všechny cílové skupiny,
je rozdělen do takzvaných sektorů, vymezených
stupněm vzdělávání. Pro učitele jsou určeny
zejména sektory školního a odborného vzdělávání
a přípravy. První z nich zahrnuje žáky a učitele
z mateřských, základních a středních škol, a to
včetně základních uměleckých škol a gymnázií.
Do sektoru odborného vzdělávání a přípravy pak
patří střední a vyšší odborné školy a učiliště. Při
vyplňování přihlášky učitelé volí sektor dle zaměření semináře.

Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, každý
účastník nám po akci spolu s vyúčtováním cesty
zasílá závěrečnou zprávu. Nejčastěji si učitelé pochvalují získání inspirace pro vlastní výuku a možnost seznámit se prostřednictvím konkrétních
příkladů se vzdělávacími systémy napříč Evropou.
S tím souvisí i další často zmiňovaný přínos,
a to pestrá skladba účastníků, která umožňuje
procvičení různých jazyků. Samozřejmě ale jako
hlavní komunikační jazyk dominuje angličtina.
Ze závěrečných zpráv také vyplývá, že informace
o programu Erasmus+ získávané na seminářích
jsou komplexní, pozitivně je hodnoceno i prezentování příkladů projektů dobré praxe jako názorná
ukázka toho, jak by měl úspěšný projekt vypadat.
Organizátoři jsou hodnoceni jako velmi profesionální a stejně tak účastníci pozitivně hodnotí
prostory, ve kterých se semináře konají. Ze zpráv
je zřetelná motivace účastníků k realizaci mezinárodních projektů i po návratu do České republiky,
účel účasti na semináři se tedy daří úspěšně plnit.

Zmínila jste účastnický poplatek a úhradu cesty. Kolik stojí vyjet na seminář?
Při účasti na mezinárodní aktivitě poskytuje Národní agentura (v ČR je to Dům zahraniční spolupráce) schváleným účastníkům finanční podporu,
která dosahuje 95 procent nákladů, zbylých pět
procent musí uhradit účastník, nebo jeho vysílající
organizace. Tento způsob financování vychází
z podmínek programu Erasmus+. I přes finanční
spoluúčast se ale stále jedná o velmi atraktivní
a relativně levnou možnost, jak navázat kontakty
s kolegy ze zahraničí a odborně se rozvíjet.

Semináře se konají v různých zemích
Evropské unie. Pořádá je také DZS?

Záleží na tom, o jakou akci se přesně jedná
a také kde se uskuteční. Jsou destinace, které jsou
ze strany českých učitelů velmi oblíbené, jako
například Velká Británie, Malta či severské země.
Zpravidla platí, že čím atraktivnější destinace, tím
více přihlášek. Před vyplněním přihlášky je důležité pečlivě si pročíst program akce a na něj navázat
odpovědi, které by neměly být zcela obecné. Je
potřeba vědět, co žadatele motivuje k účasti,
jaký má vztah k řešené problematice či tématu
a jaký přínos pro něj a jeho školu bude účast na
semináři mít.

Ano, i v České republice se každoročně
uskuteční několik kontaktních seminářů v rámci
různých sektorů programu Erasmus+. U školního
vzdělávání bych ráda české učitele upozornila na
možnost účastnit se mezinárodního kontaktního
semináře Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships, který je určený pro učitele
žáků od tří do 11 let a který se uskuteční na zámku
Štiřín od 30. srpna do 2. září. Vzhledem k tomu,
že očekáváme účast učitelů z nejméně deseti
zemí Evropy, bude hlavním komunikačním jazykem angličtina, vítané jsou ale samozřejmě i další
jazyky. Obdobně zaměřený seminář jsme poprvé
realizovali v loňském roce a mezi účastníky měl
velký úspěch, což nás jako organizátory velmi
potěšilo.
◆ Red

Učitelé na workshopu o možnostech využití
neplacených on-line aplikací ve výuce

Účastnice začínají plánovat
mezinárodní projekt.

Je náročné vyplnit přihlášku tak, abych
byl mezi úspěšnými žadateli?
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2017

se nesl v duchu solidarity
Pod heslem „Buď solidární. Pohni sebou. Pohni světem.“ se na začátku května
konal už 8. ročník Evropského týdne mládeže. Letos měl za cíl vyzvat mladé lidi k tomu, aby byli
solidární a utvářeli svou budoucnost účastí v diskusích o budoucnosti politiky EU v oblasti
mládeže, aby sebou pohnuli a vycestovali do zahraničí v rámci projektů Erasmus+
a aby pohnuli světem a zapojili se do nově vzniklého Evropského sboru solidarity,
který mladým lidem umožňuje vyjádřit svou solidaritu s lidmi v nouzi.

Aktivity organizoval Dům zahraniční spolupráce
společně s neziskovými organizacemi pracujícími
s mládeží. Akce se konaly nejen během samotného
Evropského týdne mládeže (1. – 7. května), ale
i v týdnech kolem něj. Celkově se tak ve 13 městech
v ČR uskutečnilo 29 akcí, do kterých bylo zapojeno
23 organizací a skoro 2 000 mladých lidí.

Vlna solidarity
Hlavní aktivitou letošního ročníku byla v ČR
takzvaná „Vlna solidarity“. V rámci ní se uskutečnila řada workshopů a besed zaměřených
na dobrovolnictví, často za účasti dobrovolníků
Evropské dobrovolné služby (EDS). Účastníci

měli možnost získat informace o tom, co je to
dobrovolnictví, jak se do něj zapojit, a to nejen
prostřednictvím EDS, která je součástí programu
Erasmus+, ale také pomocí nově vzniklého Evropského sboru solidarity (více informací o něm
najdete na webu europa.eu/youth/solidarity).

Speciál
„Na konci dubna jsme se
z Olomouce vydali do Čech.
Sebou jsme pohnuli nejen
tím, že jsme putovali podél
turistických tras, ale taky ve
chvíli, kdy jsme viděli, kolik
odpadků se tam povaluje,
a snažili se s tím něco
udělat. Nebo když jsme
se neohroženě pustili do
Své zážitky z aktivity „Podél
záchranné akce opuštěného
turistických tras“ popisuje jedna
psa, který se k nám přitoulal
z účastnic akce, Adéla Hazuchová: cestou lesem.
Při aktivitách jsme si vyzkoušeli, kolik odpadků vyprodukuje
naše skupina za jednu svačinku, nebo jsme změřili, že například podél turistických tras pod Troskami jsou odpadkové koše
rozmístěny velmi nepravidelně, někdy až po dvou kilometrech,
což může být příčinou, proč lidi odhazují odpadky do přírody.
Taky nás zarazilo, když jsme si uvědomili, že u většiny kulturních
památek nejsou koše na tříděný odpad, ačkoliv by si to tato
místa nejvíce zasluhovala! Uvidíme, možná máme zbrusu nový
nápad na projekt.

Be Initiative!
Kromě akcí na téma dobrovolnictví se uskutečnily
také tři workshopy nazvané
„Be Initiative“ zaměřené na
aktivní zapojení mladých lidí
do vzdělávacích projektů,
a to především do Nadnárodních iniciativ mládeže
Erasmus+ (v rámci Klíčové
akce 2 v oblasti mládeže).
Workshopu, během kterého
měli účastníci možnost se
seznámit se základy projektové logiky, se v Brně, Praze
a Olomouci zúčastnilo
celkem 29 mladých lidí.

Věnovali jsme se taky kulturním tématům, třeba rumcajsovskému kultu nebo historii Českého ráje. A nechybělo ani scénické
čtení. I přes počáteční nepřízeň počasí bylo tedy zážitků mnoho!
PS: Příběh s russell teriérem má šťastný konec, po odevzdání
policii byl dopátrán jeho majitel.“

Strukturované dialogy
Jedním z témat Evropského týdne mládeže bylo také zapojení
mladých lidí do dění ve společnosti. Právě v tomto duchu se nesly
dvě akce založené na principech strukturovaného dialogu. Jednou
z nich byla simulace jednání diplomatů z nejrůznějších koutů světa, která se odehrála v Uherském Hradišti. S přípravou akce, které
se zúčastnili členové Dětského a žákovského parlamentu, pomohli
také zástupci Asociace studentů pro mezinárodní otázky, kteří mají
zkušenost s organizací Pražského studentského summitu.

Workshop v Hradci Králové za účasti dobrovolnic
EDS z Ruska

Dobrovolnický workshop v Třinci. Druhou částí „Vlny
solidarity“ bylo samotné dobrovolnictví v praxi – mladí
lidé měli možnost zapojit se do aktivit, kterými nějakým způsobem prospěli místní komunitě.

První workshop se konal v Praze v prostorách Studia Alta.

Do Petrovic u Karviné přijela skupinka dobrovolníků
z organizace Tamjdem, o.p.s., aby tam pomohla s budováním komunitní bylinkové zahrady.

Zahrada se zakládala také v Uh. Hradišti a ve Zlíně.

„Fiktivní“ diplomaté z Uherského Hradiště

Druhá aktivita se konala v Praze a jejím hlavním tématem
byla volba nového prezidenta. Účastníci si ve skupinách „vytvořili“
vlastní ideál kandidáta a následně se sami účastnili simulované
prezidentské debaty.
V Kroměříži dobrovolníci zorganizovali aktivity pro děti
a následně pomohli s úklidem zahrady mateřského centra Klubíčko.
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Skupina mladých lidí z Olomouce se vydala na výlet
do Prachovských skal a okolí.

Strukturovaného dialogu se v Praze zúčastnilo
48 žáků 9. tříd ze ZŠ Hostivař.
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Živé knihovny
Formu „čtení z živých knih“ si
vybrali organizátoři akcí v Třinci
a Brně. Tady měli účastníci možnost popovídat si s lidmi, kteří se
rozhodli sdílet své příběhy a předat
tak zkušenosti, které získali. Třinecká
akce „Language coffee“ se koná pravidelně a má za cíl propojit místní
mladé lidi s dobrovolníky Evropské
dobrovolné služby (EDS), kteří
v současné době působí v projektech
v okolí. Na druhé akci si návštěvníci
z řad veřejnosti mohli vybírat z pěti
zajímavých knih. Dozvěděli se, jaké
to je být na vozíčku, co prožívá
člověk, který se uzdravuje z bipolární
poruchy, nebo jaký je život v Brně
z pohledu dobrovolníků EDS.

Language coffee pořádá pravidelně místní Mklub
a Městská knihovna Třinec.

Kde všude jste ještě
mohli vidět aktivity
pořádané v rámci
Evropského týdne
mládeže?
Na náměstí v Holešově proběhla akce „Roztančené
náměstí“, při níž předvedli své tradiční tance také
dobrovolníci Evropské dobrovolné služby ze Španělska
a Řecka.

Akce v Brně se konala
v prostorách SVČ Lužánky.

Uzávěrky
Podrobné informace najdete na
www.eurodesk.eu, www.dzs.cz
a www.naerasmusplus.cz
15. červen
Na oslavách Dne Evropy, které pořádalo
Zastoupení Evropské komise v ČR na Střeleckém
ostrově v Praze, měl program Erasmus+ svůj stánek
zaměřený především na oslavy 30. výročí svého trvání.

CEEPUS - podávání žádostí o mobilitu CEEPUS v zimním semestru 2017/2018.

▪ www.dzs.cz
4. říjen
Erasmus+ KA1: Vzdělávací mobilita jednotlivců
v oblasti mládeže
Erasmus+ KA2: Strategická partnerství v oblasti
mládeže
Erasmus+ KA3: Strukturovaný dialog mládeže

▪ www.naerasmusplus.cz

Stáže
31. srpen
Uzávěrka přihlášek pro stáž u Evropského ombudsmana

▪ eurodesk.eu/program/traineeships-european-ombudsman
15. srpna
Uzávěrka přihlášek pro překladatelské stáže v Evropském parlamentu pro absolventy VŠ

▪ eurodesk.eu/program/translation-traineV Olomouci se zájemci mohli dozvědět bližší informace o programu Erasmus+ na místním majálesu.

V Lomnici nad Popelkou měli účastníci akce „Ahoj
Evropo!“ možnost zahrát si hru „Hodnota Evropy“.

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.

eships-european-parliament-university-graduates
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