MOZAIKA
B U L L E T I N

E V R O P S K Ý C H

P Ř Í L E Ž I T O S T Í

září 2017

Aktuality
a zajímavosti

Soutěž Hodnota Evropy

Pochlubte se panenkami ke 30. výročí
programu Erasmus!
Pro žáky odborných škol jsme vyhlásili soutěž „Vyrob panenku – symbol účastníka stáže Erasmus+“,
své výtvory mohou posílat od 1. září do 10. října. Ty
nejlepší panenky vystavíme 19. října v Praze na akci
věnované oslavám 30. výročí programu Erasmus.
Pravidla soutěže najdete na webu
www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob
-odborne-vzdelavani.

Druhý ročník Evropského týdne odborných dovedností se zaměří na talenty
Po loňské úspěšné premiéře letos chystáme druhý
ročník Evropského týdne odborných dovedností.
Pod heslem Objev svůj talent se bude konat od 20.
do 24. listopadu. Cílem akce je zvýšit povědomí
o významu odborného vzdělávání. Více najdete na
webu www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob
-odborne-vzdelavani.

DZS i letos připravuje Pečetě kvality
Instituce, které ukončily projekt financovaný
v rámci programu Erasmus+ odborné vzdělávání
a příprava (KA 1 a KA 2), se mohou ucházet
o ocenění Pečeť kvality 2017. Přihlášky čekáme do
15. září. Více najdete na webu
www.naerasmusplus.cz.

Zahraniční učitelé češtiny se sjeli do Prahy
V rámci Programu podpory českého kulturního
dědictví v zahraničí se do Prahy letos v létě už
podeváté sjeli učitelé u krajanů a lektoři češtiny
v zahraničí. Mezi osmi desítkami hostů nechyběli
ani zástupci ministerstev školství a zahraničí nebo
Senátu.

České VŠ se představí ve Španělsku a Číně
Iniciativa Study in the Czech Republic se na podzim chystá na dvě akce. Nejprve se v září představí
18 českých vysokých škol na největším evropském
veletrhu mezinárodního vzdělávání EAIE v Seville,
v říjnu pak 16 škol využije možnosti představit se
na veletrhu v Pekingu. Tam DZS organizuje český
stánek společně s agenturou CzechTrade, českým
velvyslanectvím v Pekingu a Smíšenou česko-čínskou komorou vzájemné spolupráce.

Dům zahraniční spolupráce
ve spolupráci s informační sítí
Eurodesk vyhlásil v květnu
soutěž s názvem „Hodnota Evropy“ pro organizace
pracující s mládeží. Cílem
soutěže bylo informování školáků o společných evropských
hodnotách, a to především
zábavnou a co možná
nejkreativnější formou. Pojetí
soutěže bylo tedy libovolné,
stejně tak forma výstupů.
„Cílem této hry je zajistit povědomí dětí a mladých lidí o šesti hodnotách, které se dodržují napříč
celou Evropou. Hra se zaměřuje
na otázky rozmanitosti a nediskriminace, rovnosti pohlaví, svobodné volby/práva volit, spravedlivého systému soudnictví, svobody
slova a opuštění trestu smrti. Je
velmi důležité, aby i děti věděly
o základních hodnotách evrop-

ského společenství, aby tyto hodnoty
respektovaly, zachovávaly a šířily.
Jednou budou totiž i ony rozhodovat o tom, co je etické a správné.
Právě kombinace zajímavých aktivit
a vzdělávání formou zábavy učinila
tuto akci velmi odlišnou a přínosnou,“ vysvětlil podstatu hry, kterou
pro tyto účely vytvořila Rada Evropy,
Petr Horák z organizace Kamarád –
Nenuda z.s.
Odborná komise na základě
zaslaných výstupů vybrala tři výherní

organizace, které obdržely balíček
plný hodnotných odměn pro všechny
zúčastněné. Vítězné týmy pocházely
ze ZŠ a MŠ Dolní Hbity, ZŠ Přimda
a ZŠ Žižkova Krnov, výhercům ještě
jednou gratulujeme. Děkujeme také
všem zapojeným organizacím za
kreativní nápady a zaslané výstupy.
Věříme, že hra „Hodnota Evropy“
bude i nadále sloužit účelům, pro
které byla vytvořena.
◆ Red
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Představujeme

Zavádění ECVET v ČR:
aktuality z činnosti národního
týmu ECVET expertů
V jednotlivých zemích unie včetně ČR vznikly
národní týmy expertů ECVET, tedy externích
odborníků, jejichž hlavním posláním je pomáhat
při zavádění a využívání systému ECVET a jež
usnadňují odborným školám uplatňování tohoto
nástroje v projektech mobility. Členové českého
týmu působícího při Domu zahraniční spolupráce (DZS) v uplynulých letech vystupovali na
desítkách seminářů pro žadatele, příjemce grantů
i hodnotitele projektů.

V programu Erasmus+, konkrétně v sektoru zaměřeném na odborné vzdělávání, se
každoročně realizuje několik stovek projektů, z nichž většinu tvoří projekty mobility, tedy
stáže žáků a studentů všech typů českých odborných škol v zemích Evropské unie. V těchto
projektech se využívají některé nástroje podporující zvyšování kvality zahraničních odborných
stáží, mezi které patří i Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, známý
pod zkratkou ECVET.

Účastníky na nich seznamovali nejen s obecnými zásadami ECVET, ale především poskytovali
praktická doporučení, jak tento systém v projektech mobility úspěšně využívat. Zároveň vypracovali několik informačních materiálů vysvětlujících
zásady ECVET, obsah používaných dokumentů
a postup při jejich vypracování. Podařilo se tak
dosáhnout toho, že až na nepatrné výjimky se
ECVET využívá již ve všech českých projektech
mobility.
Z poslední doby stojí za zmínku dva důležité
výsledky práce českého týmu expertů ECVET. Prvním je příručka Jak hodnotit, validovat a uznávat
výsledky učení. Jak je z názvu patrné, obsahuje
praktické rady týkající se procedury hodnocení poznatků, které žáci odborných škol na své zahraniční stáži získali. V příručce jsou například uvedena
doporučení, jak co nejkonkrétněji stanovit, co se
mají žáci na stáži naučit, tedy očekávané výsledky
učení. Jejich přesná formulace totiž přispívá ke
zvyšování úrovně zahraničních odborných stáží.

Studenti Střední průmyslové školy Hranice na mobilitě v Portugalsku.

s potenciálním zaměstnavatelem. Nová příručka
je dostupná v elektronické verzi na webu DZS
www.dzs.cz/cz/ecvet.

Podrobnější vyjádření je totiž kvalitnější než jen
vyjádření rámcové a navíc všichni zúčastnění, tedy
vysílající škola, zahraniční přijímající organizace
i účastníci stáže, přesně předem vědí, jak bude
stáž probíhat. Výstižně formulované výsledky učení pak tvoří jádro stěžejního výstupu ECVET – jednotky výsledků učení. Kromě toho jsou v příručce
i doporučení, jak navrhnout úkoly pro hodnocení
účastníků stáže, které provádí zástupce zahraniční
přijímající organizace.

Výsledkem této procedury je hodnocení zapsané do jednoduchého formuláře (hodnotícího
záznamu), který každý žák dostane na závěr své
zahraniční stáže. Výsledky hodnocení vysílající
odborná škola jen převezme a validuje, žáky tedy
již podruhé nehodnotí. Tím se celá procedura
podstatně zjednodušuje.
V příručce jsou i doporučení, jak by měly být
nově osvojené znalosti a dovednosti žáků po jejich návratu ze stáže uznávány. Obvykle se tak má
dít prostřednictvím školních známek z předmětů,
do nichž svým obsahem spadají. Kromě toho
jsou ovšem výsledky stáží zaznamenávány i do
dokumentu Europass – mobilita, jímž mohou žáci
později prokázat svoje znalosti třeba při jednání
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Druhým aktuálním výsledkem práce týmu
expertů ECVET jsou tři nové webináře. Jako první
vznikl webinář vysvětlující obecné zásady ECVET,
po něm pak další dva, které usnadňují vypracování dokumentů používaných v systému. Jeden
poskytuje praktické pokyny k vyplnění jednotlivých
rubrik Memoranda o porozumění, jímž vysílající
a přijímající organizace stvrzují svou spolupráci
na projektu mobility. Druhý webinář má podobný
ráz, protože jsou v něm také praktické pokyny,
avšak týkají se vyplnění Smlouvy o učení, uzavírané mezi vysílající organizací, přijímající organizací
a účastníkem stáže. Všechny webináře jsou také
dostupné na webu www.dzs.cz/cz/ecvet.
◆ Národní tým expertů ECVET

Galerie projektů

Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, neformálně známá jako DofE, je prestižní vzdělávací
program, který podporuje mladé lidi ve věku od 14
do 24 let v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.
Program v roce 1956 založil princ Philip, manžel
britské královny, a k dnešnímu dni se pyšní více
než 8 miliony absolventů ve 140 zemích světa.
Účastníci programu se pod dohledem školených
vedoucích pravidelně věnují aktivitám ve čtyřech
provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu,
dobrovolnictví a dobrodružné expedici. Své cíle
v daných oblastech pak postupně plní na třech
úrovních – bronzové, stříbrné a zlaté – které se liší
svou časovou náročností. Program je nesoutěžní
a zcela dobrovolný a jeho úspěšné zakončení se
stvrzuje mezinárodně uznávaným certifikátem
a odznakem, které absolventi obdrží z rukou
významných osobností na slavnostních ceremoniích. Předávání zlatých cen se pak účastní dokonce
i členové britské královské rodiny.

Rozhovor s absolventem a ambasadorem programu, Petrem Kolaříkem, který se
s pomocí certifikátu DofE dostal na britskou
univerzitu a nadále se v Programu angažuje.

Jak se může mladý člověk do Programu
zapojit?
Program DofE má po celé České republice již
poměrně širokou síť místních center, ať již mládežnických organizací nebo škol, která se neustále
rozrůstá. Stačí si na našich oficiálních stránkách
najít jednu takovou poblíž vašeho domova nebo
se obrátit přímo na Národní kancelář, která vám
pomůže s nejbližším centrem kontakt zprostředkovat. Nově vám případně dokáže sehnat i tzv.
virtuálního lídra, pokud ve vašem okolí žádné
akreditované centrum se školenými vedoucími
nenajdete.

Co dělá DofE odlišným oproti jiným vzdělávacím programům?
Řekl bych, že DofE je výjimečný hned v několika
směrech – ve svém rozsahu a struktuře, podpůrném systému a otevřenosti. Při plnění Ceny se
musíte věnovat široké škále aktivit, což z vás udělá
všestranného člověka. To, že si „sáhnete“ na tolik
různých činností, vám také pomůže uvědomit si,
co od života chcete. Já sám jsem se třeba našel

v oborech jako cizí jazyky a neformální vzdělávání.
Dále si při plnění Programu osvojíte širokou škálu
schopností a dovedností – naučíte se vytyčit si
cíle a vytrvale pracovat na jejich dosažení, aktivně
a smysluplně využívat svůj volný čas, sebevzdělávat se, pracovat samostatně i ve skupině, vážit
si sami sebe i druhých a mnoho dalších. Během
účasti v programu máte po ruce i školené vedoucí
a mentory, kteří vám pomáhají vybrat správné
aktivity a cíle, kontrolují váš pokrok a motivaci
a celkově vašemu osobnímu růstu udávají správný
směr. Co se třeba takových dobrodružných expedic týče, předtím, než se s dalšími účastníky sami
vydáte do divočiny, vás školitelé na cvičné expedici
naučí, jak se o sebe „tam venku“ postarat. Vedle
osobního přístupu je chvályhodná také otevřenost Programu všem mladým lidem bez rozdílu,
což dokazuje i možnost zažádat si o určitou
finanční podporu náročnějších aktivit nebo třeba
již zmiňovaní virtuální lídři. Váš úspěch tak závisí
především na vašem odhodlání.

Jak konkrétně vypadá každodenní život
účastníka DofE?
Obecně se od vás očekává, že každé z již
zmiňovaných oblastí se budete věnovat alespoň
hodinu týdně po dobu minimálně 6 až 18 měsíců
v závislosti na tom, kterou úroveň zrovna plníte.
Nevyhnutelně se možná jedné či dvěma budete
věnovat o něco více než těm ostatním, což asi
dosvědčí většina absolventů. Já sám jsem se třeba
o poznání více věnoval talentu a dobrovolnictví,
v jednu dobu klidně i 20 hodin týdně. To nicméně
neznamená, že byste na ty ostatní mohli zanevřít.
Na druhou stranu je jen dobře, pokud vás jedna
z aktivit zaujme natolik, že v ní dosáhnete mnohem vyšších cílů.

Jakou váhu má pak takový certifikát DofE
pro absolventa?
Vzhledem k tomu, že je certifikát mezinárodně
uznávaný, můžete jej uplatnit v každé z programových zemí, ať už pro akademické, či profesní účely.

Například v Británii, kde Cena vznikla, už má
velkou prestiž a je považován za zcela legitimní
doklad o vašem neformálním vzdělání. Já sám
jsem jej třeba použil při přijímacích řízeních na
britské univerzity, které se při výběru uchazečů
nesoustřeďují jen na akademické výsledky, ale i na
mimoškolní aktivity. Doteď si pamatuji, že jsme
se na přijímacím pohovoru polovinu vyhraněného
času bavili právě o mých aktivitách v rámci DofE.
Nicméně jeho uplatnění najdete i na trhu práce,
jelikož pro zaměstnavatele je certifikát důkazem
vaší všestrannosti a různých měkkých dovedností,
které jsou tak žádané a přitom se tak těžko na
životopise dokazují.

Jaký je život „po“ DofE?
To samozřejmě záleží na člověku, ale za sebe
bych řekl, že je mnohem plnohodnotnější, aktivnější a zajímavější. Veškeré dovednosti, které jsem
se jako účastník Programu naučil, jsem zužitkoval
při studiu v Británii a ve Francii a čerpám z nich
dodnes. Získal jsem řadu zajímavých pracovních
zkušeností a další nabídky mi neustále chodí. Ale
od DofE jsem taky úplně neutekl. Už pár měsíců
po ukončení jsem dostal svoji první příležitost
k činnosti Programu sám přispět. Dostal jsem
tehdy na starost delegaci desítky hongkongských
studentů, kteří si do Česka přiletěli splnit tzv.
akci s pobytem, což je zvláštnost zlatého úrovně.
Nyní se angažuji jako ambasador a snažím se
propagovat DofE na školách a v mládežnických
organizacích, a to nejen aby se více mladých lidí
zapojilo, ale aby se o Programu i více vědělo.
Například v Británii je DofE tak prestižní ne kvůli
nějaké elitnosti, ale právě díky všeobecnému povědomí Britů o jeho existenci a náplni. Všichni tam
vesměs vědí, co účast obnáší, a dokáží tak jeho
přínos sami ocenit. V neposlední řadě se tady
absolventi mohou zapojit do tzv. Alumni Clubu,
který absolventy sdružuje a pořádá řadu pravidelných setkávacích akcí. Takže vidíte, že vlastně
žádný život „po“ DofE není, jelikož určitý odkaz
DofE s vámi zůstává napořád.
◆Red
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Studenti ČVUT

pronikli do tajů komunikace s kolegy v cizině

Creación de un paquete turístico

B1

Paquete turístico a la demanda

André Costa & Luis García, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal
Objetivos principales

TIEMPO
TIEMPO
TIEMPO
TIEMPO

RESUMEN

5 Horas_clase

2 Horas_clase
+
3 Horas_casa

TIEMPO

- Los alumnos pueden demostrar un
conocimiento escaso de la realidad turística
española;
- Además, pueden cortarse a la hora de
comunicarse con extraños, desconsiderando
la actividad.

1 Hora_casa

1 Hora_clase
+
1 Hora_casa

1 Hora_clase
+
2 Horas_casa

RESUMEN

drive
Skype

Cada pareja de alumnos entrevista a su cliente, para
recopilar más información sobre él.
ACTIVIDAD 3.
Creación y presentación del paquete turístico

RESUMEN

Herramientas recomendadas

https://www.schoology.com
https://www.movenote.com/
https://pixabay.com
http://www.tagxedo.com/Google

RESUMEN

ACTIVIDAD 2.
Preparación del paquete turístico

Se analizan los datos del video y de la entrevista, para
que se proceda al diseño del paquete turístico.
ACTIVIDAD 4.
Evaluación de los paquetes turísticos

RESUMEN

Previsión de dificultades:

Los alumnos crean un video de un minuto de duración,
donde especifican sus preferencias a la hora de viajar.

2 Horas_clase

ACTIVIDAD 1.
Producción de un vídeo-perfil de presentación

Los alumnos-agentes turísticos, presentan los paquetes
turísticos a sus respectivos clientes, con los que
debaten las alteraciones necesarias.
ACTIVIDAD 5.
Envío de la propuesta final

RESUMEN

Competencias Comunicativas Interculturales:
- Identificar las necesidades, actitudes,
conocimientos y destrezas interculturales que
son necesarias para enfrentarse con éxito a
un escenario de comunicación intercultural;
- Reflexionar sobre el otro y su entorno
cultural, contrastando culturas;
- Adaptarse y aceptar nuevos contextos:
habilidad para interpretar textos y tendencias
culturales, de forma descentrada;
- Adaptarse y colaborar: identificar
necesidades, analizar problemas, negociar y
crear compromisos;

El Español del turismo: rasgos específicos léxicos,
morfosintácticos, pragmáticos e interculturales; sus
tipologías textuales y discursivas más frecuentemente
empleados en un contexto de uso real.

TIEMPO

ACTIVIDAD 0.
El turismo, actividad profesional eminentemente intercultural. Introducción al curso

- Crear un paquete turístico especialmente
adaptado a las necesidades de un
determinado cliente;
- Analizar la experiencia personal y profesional
producida en escenarios de comunicación
real;
- Adaptar las capacidades expresivas a las
circunstancias específicas del encuentro.

Tras el debate con los compañeros y con los clientes
asignados, los alumnos-agentes turísticos perfeccionan
el paquete turístico creado y se lo envían a sus clientes.

ctividades: 2-3 semanas en clase () Fuera de clase 6-8h Total: 16 h
ICCAGE International Conference,
Prague 2017

Schopnost spolupracovat s partnery v zahraničí, a to i těmi z velmi odlišného kulturního
prostředí, je pro dnešní studenty velmi důležitá.
Znalost cizího jazyka je jen základním předpokladem, který musí provázet i praktické zkušenosti
ze spolupráce s kolegy z jiných zemí. Právě na ně
se zaměřil projekt „Intercultural Communicative
Competence – A Competitive Advantage for
Global Employability“ organizovaný Masarykovým ústavem vyšších studií při Českém vysokém
učení v Praze.
„Občas slýcháme, že absolventi univerzit
nemají dostatek praktických dovedností. Týká
se to nejen komunikace v cizím jazyce, ale také
práce v týmech nebo virtuální mezinárodní
spolupráce,“ říká koordinátorka projektu Monika
Hřebačková, podle které se na ČVUT dostávají jazyky, komunikace a podobné takzvané
měkké dovednosti trochu více do popředí teprve

v poslední době. Nedostatečné komunikativní
kompetence v cizím jazyce jsou podle ní jedním
z důvodů, proč na zahraniční pobyty stále vyjíždí
relativně málo studentů.
Autoři projektu se proto rozhodli propojit
technické znalosti s praktickými dovednostmi,
studenty vystavili některým reálným situacím
z mezinárodního pracovního prostředí. S Masarykovým ústavem vyšších studií spolupracovaly
vysoké školy z Maďarska, Portugalska a Španělska,
díky studijním pobytům Erasmus se zapojili také
studenti z Finska, Ruska nebo africké Ghany.
Náplň jejich činnosti byla různorodá – v týmech
vytvářeli společné dokumenty, videa a blogy, srovnávali specifika produktů na geograficky vzdálených trzích nebo třeba organizovali mezinárodní
seminář.
Zapojení studenti mohli pracovat podle vlastního časového plánu, pouze se závazně stano-

venými termíny. „Zaměřili jsme se na zlepšování
mezinárodní komunikace v angličtině a španělštině, tedy ve dvou cizích jazycích, které fungují
jako globální dorozumívací prostředky a které
se naši studenti nejčastěji učí,“ uvádí Monika
Hřebačková, jejíž tým se soustředil na možnosti
mezinárodní virtuální studentské spolupráce,
zvané telekolaborace.
Hlavním výstupem projektu jsou moduly s aktivitami, ve kterých se odráží zaměření na mezinárodní obchod a jež zohledňují kulturní kontext.
Největší přínos projektu vidí jeho koordinátorka
právě v tom, že se výuku podařilo obohatit o telekolaboraci, která studenty i vyučující hodně bavila.
„Začlenili jsme nová témata a metody práce, díky
nimž jsme občas museli vystoupit ze zajetých
kolejí. V rámci mezinárodní spolupráce jsme
si sami zlepšili komunikaci a organizaci, získali
mezinárodní srovnání a rozšířili si vlastní obzory,“
popisuje přínosy projektu Monika Hřebačková.

„Důležité je vytvořit si spolehlivý, nápa
ditý
a energií oplývající tým lidí. Naslouch
at,
pozorovat, ptát se... Každá inovace vyža
duje
– kromě samotného nápadu, patřičnéh
o
nadšení pro věc a institucionální podp
ory –
i pečlivou organizaci, trpělivost a flexib
ilitu.
Počítat s případnými změnami je nevy
hnutné. A věnovat nějaký čas sebereflexi.“
Koordinátorka projektu Monika Hřeb
ačková.
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Rozhovor

Evropské centrum mládeže
Břeclav oslavilo 10 let činnosti
Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. (EYCB) je
mládežnická nezisková organizace, která již
deset let umožňuje mladým lidem vycestovat
na zahraniční neformálně vzdělávací projekty
programu Mládež v akci, resp. Erasmus+:
Mládež. Celkem již vyslala přes 1 200
účastníků na více než 500 výměn mládeže,
tréninkových kurzů a seminářů ve 40 zemích
a 16 dobrovolníků na Evropskou dobrovolnou
službu (EDS).
Zvláštní důraz přitom EYCB klade na
dostupnost těchto projektů i pro mládež
s omezenými příležitostmi. Proto jako jedna

z mála podobných organizací v České republice za účast nevybírá žádné poplatky, a navíc
zřídila speciální fond, z jehož prostředků jsou
mladým lidem ze sociálně či ekonomicky
slabých poměrů hrazeny cestovní náklady,
povinné pojištění, příp. poplatek za vystavení
cestovního pasu.
Významnou součástí činnosti EYCB
je rovněž pořádání vlastních mezinárodních výměn mládeže a tréninkových kurzů
s různou tematikou, pořádání informačních
workshopů o programu Erasmus+: Mládež
pro žáky středních škol, besed s dobrovolníky
EDS a prezentování

programu Erasmus+: Mládež na veletrzích.
Evropské centrum mládeže Břeclav podporuje
dobrovolnictví také aktivní účastí na lokálních
iniciativách.
U příležitosti desetiletého výročí své činnosti uspořádalo EYCB pro své příznivce 24.
června v prostorách brněnského Expedition
clubu setkání, na němž si mohli příchozí
poslechnout zážitky EDS dobrovolnice, která
strávila 10 měsíců ve španělském centru
pro mládež, získat cenné tipy, jak na vlastní
projekt a sdílet s ostatními své Erasmus+
zkušenosti.
www.eycb.eu | eycb.info@gmail.com

Rozhovor
s EDS koordinátorem
a prezidentem EYCB
Jakubem Miklínem
Na jaká témata a typy projektů se
vaše organizace zaměřuje?
Evropské centrum mládeže Břeclav pracuje
především s programem Erasmus+: Mládež
(resp. dříve Mládež v akci), přičemž nabízíme
účast na výměnách mládeže, tréninkových
kurzech, seminářích, projektech strategických
partnerství a jsme akreditování i pro vysílání
dobrovolníků na EDS. Okrajově se zapojujeme i do dalších programů, např. Visegrádský
fond, EuroMED Youth, apod.
Snažíme se, aby paleta témat projektů
byla co nejširší, aby si z ní vybralo co nejvíce
mladých lidí, kteří mají různé zájmy.

Můžete uvést příklad nejzajímavějšího projektu, do něhož bylo EYCB
zapojeno?
Nejzajímavějším projektem, jehož jsme
byli součástí, bylo zřejmě vyslání dobrovolnice do ghanského regionu Volta, kde tři
měsíce působila jako zdravotnice a lékárnice.
Projekt byl realizován ve spolupráci s or-

ganizací OSDA (Organisation for Strategic
Development in Africa) a plně hrazen
z finančních prostředků EYCB, které dobrovolnici proplatilo zpáteční letenku, pojištění,
vízum, povinnou vakcinace (žlutá zimnice),
ubytování, stravu a kapesné.

Jakou přidanou hodnotu podle vás
program Erasmus+ přináší mladým
lidem?
Program Erasmus+: Mládež je podle mne
pro mladé lidi atraktivní hlavně tím, že mohou zkombinovat rozvoj svých schopností,
který probíhá nenásilnou formou neformálního vzdělávání, s možností poznat cizí země
a kultury, případně se naučit cizí jazyk a získat
přátele po celé Evropě, a to s nepatrnými
náklady. Přidanou hodnotu vidím určitě
i v aktivní podpoře mladých lidí s omezenými
příležitostmi.

Jak byste zhodnotil dosavadní působení EYCB? Jaká je jeho vize do
budoucna?

Troufám si říct, že za těch deset let, po které
fungujeme, jsme se stali nejaktivnější českou
organizací na poli zprostředkování účasti na projektech Erasmus+: Mládež. O tom svědčí i krásná
čísla (1.200 účastníků vyslaných na více než 500
projektů ve 40 zemích a 16 dobrovolníků na EDS
plus 8 uspořádaných vlastních výměn mládeže
a tréninkových kurzů), ale hlavně pozitivní ohlasy
a podpora tisíce mladých lidí, které si velmi vážíme.
Navíc se nám podařilo dvakrát po sobě vyhrát
anketu „Osobnost NNO Jihomoravského kraje“,
kdy historicky první vítězkou byla naše projektová
koordinátorka Jana Parolková a loni jsem zvítězil já.
V budoucnu plánujeme pokračovat v našich
hlavních aktivitách (zprostředkování účasti na
projektech E+MvA, propagace tohoto programu, pořádání vlastních projektů, besed apod.),
přičemž bychom se rádi více zaměřili na EDS.
Vzhledem k tomu, že všichni se činnosti EYCB
věnujeme jako dobrovolníci ve svém volném čase,
kterého máme při zaměstnání stále míň, čeká nás
asi také určitá „generační výměna“. Třeba noví
mladší členové přinesou i nové nápady… :-)
◆ Red
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Na školách mimo EU vás překvapí srdečnost,
říká proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Miroslav Procházka

Jak jste navázali spolupráci s partnerskou školou?
Pro navazování kontaktů velice dobře
fungují univerzitní oddělení pro zahraniční spolupráci. Ale i tak je cesta mezi
oslovením a spoluprací dlouhá, ta začíná
až po dvou či třech letech od prvních
kontaktů. U partnerů mimo EU je nutné
počítat s pomalejšími reakcemi, na druhou
stranu osobní seznámení prolomí ledy
a spolupráce je charakteristická velkou
angažovaností a nečekanou pohostinností.
Vzpomínám si, jak kolega, který byl poprvé
v Čeljabinsku, mluvil o našem hokejistovi,
který tam hraje. Druhý den měl zajištěny
lístky a odvoz do hokejové arény – a nešlo
odmítnout.

Osvětová a kulturní role ukrajinských
a ruských univerzit nabízí velký prostor
pro širší spolupráci. V zárodku je hledání
cesty k výměnnému pobytu pěveckých
sborů naší fakulty a jednoho gymnázia
a folklórních souborů z Podkarpatí. Velký
zájem je o výměnné pobyty a letní školy
ukrajinských a ruských studentů středních
škol. Na základních školách v Užhorodu,
Žitomiru, Mukačevu je velký zájem o naše
studenty – praktikanty jako lektory češtiny.
A samozřejmě jsme se stali partnery pro
vydávání společných publikací a pořádání
konferencí.

Jak jste se na výukový pobyt připravoval?

Hostoval na vaší škole některý
kolega z partnerské školy?

Když nechám stranou administrativu,
je nejdůležitější se předem seznámit
s univerzitou, fakultou, pracovištěm a také
s městem, kulturou. Člověk ovšem stále
žasne, jak málo se lze dozvědět z příruček
a průvodců a jak jinak vidíte zemi, kulturu
i lidi, když se potkáte.

Ano, a to jak v rámci kreditové mobility,
tak i mimo ni. Kolegové z Ukrajiny i Ruska
na svoje náklady opakovaně přijeli na
naše konference, stejně tak se uskutečnily
letní školy, v jejichž rámci přijelo téměř 70
studentů z Žitomiru.

O čem jste na partnerské univerzitě
přednášel?
Vždy to byla témata z oblasti pedagogiky, kurzy
pro vysokoškolské učitele či management. Univerzity na Ukrajině i v Rusku mají velký problém
s prohlubováním pedagogických kompetencí
učitelů. Na školách působí významní odborníci,
ale pociťují potřebu proměnit styl výuky a zapojit
nové přístupy, především v motivaci a hodnocení
studentů. Řada kurzů byla také zaměřena na řízení
procesů na vysoké škole, kolegy zajímají naše
zkušenosti s boloňským systémem.

Máze zkušenosti z programu Erasmus+
i v rámci EU?
Zkušenost mám z Rakouska, Portugalska,
Polska a Slovenska. Slovensko i Polsko jsou
specifické, velmi srdečné, nám blízké. Rakousko
profesionální, efektivní, vysoce organizované, ale
neosobní. Portugalsko je chaotické, nakonec ale
vše funguje v přátelském a volném stylu.

Jak se vám v zahraničí přednášelo? Jak
reagovali studenti a kolegové?
Je velmi náročné odborně postihnout v cizím
jazyce oblast, kterou chcete popisovat. Pokud se
ale pokoušíte hovořit místním jazykem, nacházíte
velkou odezvu. Je rozdíl mít na rakouské univerzitě přednášku v angličtině, nebo v němčině. V Rusku hovořit rusky, na Ukrajině rusky s pokusem
o ukrajinské fráze. Klíčem k srdcím posluchačů
je jejich rodný jazyk, druhým pak znalost jejich
kultury a zvyků. Pomáhá i moderní styl.
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Byl váš pobyt impulsem pro další
spolupráci škol i v jiných oblastech?

Na univerzitách mimo EU není dosud zažitý
styl výuky, který zapojuje posluchače a který nachází velký ohlas.

Můžete srovnat metody a způsoby výuky
v partnerské zemi a v ČR?
Prostředí na Ukrajině a v Rusku je daleko konzervativnější. Přednášející chodí v obleku, profesor
má asistenta, často studenta posledních ročníků,
posluchači vyjadřují vyučujícím respekt a úctu. Na
druhou stranu je cítit odstup. Odstup profesorů
či docentů od mladých akademiků, kteří chtějí
dělat věci jinak. Odstup vyučujících od studentů
naznačující jakousi nadřazenost. A daleko konzervativnější způsob výuky. Lekce se často čtou, není
obvyklé studenty zapojovat, podíl samostudia je
velmi nízký.

Uvažujete na základě vaší zkušenosti o dalším podobném výjezdu?
Spolupráce bude pokračovat, a to jak na bázi
programu Erasmus+, tak mimo něj, tedy pokud
v dalších letech neobdržíme grant. Obzvláště
u ukrajinských vysokých škol je velká škoda, že dostupné prostředky jsou velmi omezené. Ukrajina
je totiž země, odkud od 90. let odešla značná část
elity a mladí lidé často doma nevidí svou budoucnost. Země je v rozvratu, a pokud EU uvažuje
o větší integraci, je podpora místních univerzit
klíčem k postupné obnově. Polské a slovenské
univerzity bezplatně vyučují mnoho ukrajinských
studentů, což je sympatické, ale nepřímo tak
podporují úprk za hranice. Myslím si, že naším
úkolem je spíše jít tam a pokoušet se rekonstruovat kvalitu vzdělávání na místě. To se samozřejmě
bez navýšení finanční podpory z EU neobejde.

Setkal jste se s něčím, co vás během pobyJaká tři doporučení byste dal kolegovi,
tu opravdu překvapilo?
který by se chtěl vydat na Erasmus+
Překvapily mne srdečné reakce lidí, na Ukrajině
mimo EU?
i v Rusku. Všude jsem nakonec získal přátele, se
kterými spolupracujeme i nad rámec běžné projektové smlouvy. S užhorodskou univerzitou jsme
uskutečnili letní školu, naši studenti navštívili základní školu v Mukačevu, kam mimo jiné přivezli
dětské knihy a časopisy do jejich české knihovny.
V Žitomiru nám vyučující zprostředkovali setkání
s krajany, bylo nesmírně dojemné slyšet, jak stařenky zpívají české písničky, recitují básničky, které
kdysi i nám vyprávěly naše babičky. Ukazuje se, že
v těchto zemích je univerzita silněji zapojena do
spolkového života a trochu nahrazuje nefunkční
státní nebo komunální sféru.

Je potřeba poznat předem kulturu a specifika
země. Pak je potřeba intenzivně komunikovat
s konkrétním člověkem, který bude následně
garantovat průběh mobility. Naučit se přijímat
srdečnost jednání a být připraven ji oplácet.

Co vám osobně zahraniční pobyt přinesl?
Setkání se znamenitými lidmi, větší porozumění kultuře, pochopení situace zemí i lidí a také
pocit, že mohu druhým nabídnout něco, co jim
v jejich složité situaci pomůže, co je posune dál.

Speciál

Panenky už nesedí v koutě,
ale cestují s Erasmem+
K letošnímu
30. výročí
vzniku programu Erasmus
připravil Dům
zahraniční spolupráce (DZS) 30
putovních panenek, které
po celý rok doprovázejí účastníky aktivit
programu Erasmus+ na jejich cestách
za vzděláním po celé Evropě. V minulém
čísle Mozaiky jsme vám ukázali, kam se
podívaly panenky zastupující sektor odborného vzdělávání a přípravy, tentokrát se můžete
seznámit s tím, kam cestovaly panenky školní
a mládežnické.
Školní vzdělávání reprezentují tři panenky, pojmenované Domča, Filip a Vašek. Nejodvážnější
z nich je Domča, která na cesty vyrazila jako první
a po dubnovém setkání ambasadorů platformy
eTwinning se připojila ke studentům Gymnázia
Hladnov a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Ostravě, se kterými se jela podívat
do Švédska. A s žáky moravskoslezských škol už
Domča zůstala. Druhou cestu podnikla s dětmi
z ostravské Základní školy logopedické do Rumunska, jejím třetím cílem se pak stalo Německo,
kam vyjela se studenty opavské Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické. Během
prázdnin se Domča vydala
ještě na Letní dílnu
eTwinning.

Jako velký cestovatel se ukázal také Filípek,
který putování Evropou zahájil v dubnu na česko-slovenském setkání ambasadorů eTwinning na
Slovensku. Přímo z něj zamířil na Základní školu
Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích, kde si eTwinning sám vyzkoušel. Poté navštívil s pedagogy
Lauderových škol při Židovské obci v Praze v rámci projektů mobilit osob Maďarsko a Španělsko.

V červnu byl s pedagogy z přerovské 		
střední průmyslové
školy v lotyšské
Rize a o prázdninách
odjel s paní
učitelkou
ze základní
školy v Přimdě na
metodologický kurz
do Irska.
A právě teď
se těší na další
cesty, které ho
ještě čekají.
Vašek si nejprve zkusil eTwinningový projekt
v mateřské škole v Soběslavi a poté odjel s žáky
z pražské Základní školy Červený vrch do Finska
pomoci jim s jejich projektem Eramusic+. Díky
DZS navštívil Veletrh vědy, největší populárně-naučnou akci v ČR, a prázdniny strávil podobě
jako jeho kamarád Filípek v Přimdě. Ze západních
Čech se právě teď vydává s paní učitelkou na
jazykový kurz do Anglie a poté do Německa, kde
převezme ocenění za výhru v soutěži.

Z trojice panenek, které reprezentují mládežnické aktivity, zažívá největší dobrodružství Dobromila. Nejprve vyrazila na výměnu
mládeže do Londýna a v rámci stejného projektu
se podívala také na Kanárské ostrovy a do
Nizozemska. V Adamově a na Krásensku, kde se
zúčastnila výměny mládeže s názvem „un(TOUCHED)“, zaměřené na téma šikany – a pak
pochopila, že za svým rozvojem nemusí člověk
vždycky jezdit až na druhý konec Evropy. V Polsku
Dobromila prozkoumala výukovou metodu LARP
a zjistila, že to není pouhé divadelní představení.
A podívala se i na Kypr.

Mládežnický panáček Frikulín se už
na přelomu dubna
a května vydal
do Drážďan, kde
prozkoumal politický
rozměr školitelské profese na mezinárodním
školení COMETS. Během
pobytu v Drážďanech navštívil mimo jiné sídlo
kulturní a vzdělávací organizace Brücke-Most,
která svými aktivitami posiluje česko-německé
vztahy. V rámci svých cest se na chvíli zastavil
také ve stánku #barvyevropy na festivalu Colours
of Ostrava, aby pomohl rozdávat dárečky pro
účastníky a šířit informace o programu Erasmus+.
Na závěr léta se vydal na dovolenou podpořit českou komunitu do rumunského
Banátu, kde načerpal
energii pro budoucí cesty.

Třetím
mládežnickým
cestovatelem je
Všudybýlek,
který se na jaře
vydal na čtyřměsíční
Evropskou dobrovolnou službu (EDS) do
Dublinu. Zde v rámci projektu organizace Peter
McVerry Trust už skoro půl roku pomáhá lidem
bez domova, drogově závislým
a sociálně znevýhodněným
skupinám. Ze své EDS se
vrátí na konci září a určitě bude zase hledat
nové dobrodružství.
Podobně nabitý program čeká na všechny
panenky až do konce
letošního roku. Pravidelně aktualizované příběhy
a fotografie malých cestovatelů
můžete sledovat na webu www.mujerasmus.cz/
panenky nebo na sociálních sítích pod hashtagem #mujerasmus.
◆H
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Speciál

Jak sledovat studijní mobilitu
ve vysokoškolském vzdělávání?
Evropská informační síť Eurydice, která se
zabývá srovnáváním vzdělávacích systémů v Evropě, se ve své nové studii zaměřila na mobility
vysokoškolských studentů. Publikace Mobility
Scoreboard. Higher Education Background Report
(Srovnání ukazatelů studijní mobility. Podkladová studie o vysokoškolském vzdělávání) přináší
informace o tom, jaké ukazatele lze použít ke sledování studijní mobility na vysokých školách a jak
si evropské země stojí při jejich porovnání.
Rozsáhlá studie, do které poskytly vedle 28
členských zemí EU potřebné informace vztahující
se k roku 2015/2016 také Bosna a Hercegovina,
Černá Hora, Island, Lichtenštejnsko, Norsko,
Srbsko a Turecko, vychází ze srovnání souhrnných ukazatelů studijní mobility, tzv. scoreboard
indicators. Ty byly vytvořeny na základě analýzy
řady dílčích aspektů a ukazují, jak jsou na tom jednotlivé země v oblastech informací a poradenství,
jazykové přípravy, přenositelnosti grantů a půjček
nebo podpory studentů ze znevýhodněného
prostředí, dva ukazatele se pak týkají uznávání
studijních výsledků.
Z výsledků studie je zřejmé, že nejlépe jsou na
tom všechny země s jazykovou přípravou, která je
základním předpokladem pro to, aby se studenti
do mobility vůbec zapojili. Na druhé straně nejhůře jsou na tom v oblastech uznávání kvalifikací
a finanční podpory sociálně znevýhodněných
studentů. Řada evropských států má například
ještě daleko k automatickému uznávání kvalifikací.
Také využívání Evropského systému akumulace
a přenosu kreditů (ECTS), jehož prostřednictvím
by se měly uznávat výsledky učení, má své rezervy.
V mnoha zemích například není ECTS považován
za hlavní kreditový systém a často se málo sleduje
jeho správné využívání.
Sociálně znevýhodněným studentům sice většina vysokoškolských systémů poskytuje nějakou
formu podpory, chybí však národní cíle pro jejich
zapojení do mobilit a navíc se nesleduje, kolik

takových studentů se mobilit účastní (mimo povinný monitoring v rámci programu Erasmus+).
Jen u čtvrtiny ze zkoumaných zemí pak můžeme
mluvit o kvalitním fungováním v oblasti přenositelnosti domácích veřejných grantů a státem
podporovaných půjček. Naproti tomu informační
servis a poradenství jsou ve většině zemí poměrně funkční.
Z porovnání všech zemí vyplývá, že jednoznačně vyniká Vlámské společenství Belgie. Velký pokrok v oblasti mobilit můžeme sledovat u německy mluvícího společenství Belgie, Lucemburska
a Polska. Česká republika se řadí k zemím, které si
vedou dobře, ale ani jeden z ukazatelů nenaplňují
nejvyšší měrou (na druhou stranu ale ČR v žádném nepropadá). Na opačném konci spektra pak
stojí státy, které implementaci opatření podporujících mobilitu budou muset ještě věnovat velkou
pozornost, konkrétně se jedná o Bulharsko, Bosnu
a Hercegovinu nebo Srbsko. Prostor pro zlepšení
je ale možné najít u každé z 35 zkoumaných zemí.
Více informací k tématu, stejně jako další
analýzy a publikace týkající se vzdělávání v Evropě,
naleznete na webu Eurydice eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice.
◆ Helena Pavlíková, Andrea Turynová

Uzávěrky
Podrobné informace najdete na
www.eurodesk.eu, www.dzs.cz
a www.naerasmusplus.cz
4. října
Erasmus+ KA1: Vzdělávací mobilita jednotlivců
v oblasti mládeže
Erasmus+ KA2: Strategická partnerství v oblasti mládeže
Erasmus+ KA3: Strukturovaný dialog mládeže
▪ www.naerasmusplus.cz

Stáže
14. září
Uzávěrka přihlášek na stáž v rámci UN Youth
Volunteers Programme
▪ eurodesk.cz/prace/vyjedte-pomahat-s
-osn-do-rozvojovych-zemi

30. září
Uzávěrka přihlášek na stáž u Evropského
soudního dvora
▪ eurodesk.cz/prace/uvazujes-o-stazi-u
-soudniho-dvora-evropske-unie

Diseminační konference

1. října

programu Erasmus+

Uzávěrka přihlášek na vzdělávací stáže v Evropském parlamentu

odborné vzdělávání a příprava se bude konat
14. až 15. listopadu 2017 v Clarion Congress
Hotelu v Českých Budějovicích

▪ eurodesk.eu/program/training-placements
-european-parliament

Využijte svou možnost
a včas se na konferenci zaregistrujte
na webové stránce:
www.naerasmusplus.cz/
cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani

31. října
Uzávěrka přihlášek na stáž u Evropského
účetního dvora
▪ eurodesk.eu/program/traineeships
-court-auditors

Naučte se vzdělávat moderně s platformu EPALE
V rámci tradičních podzimních Týdnů
vzdělávání dospělých chystá platforma EPALE,
tedy virtuální komunita odborníků z oblasti
vzdělávání dospělých, která umožňuje přístup
k novinkám v oboru z celé Evropy, pokračování
úspěšných seminářů nazvaných Vzdělávejte
moderně. Účastníci se na nich například dozvědí, jaké jsou nejnovější trendy ve vzdělávání dospělých, jaké aplikace je možné ve výuce
využít, jak a proč používat sociální sítě nebo
jaké způsoby výuky jsou nejefektivnější.

„Vytvořme z učení příběh. Udělejme ze
vzdělávacího procesu dobrodružství. Můžeme
používat například tajenky, hádanky, práci ve
skupině. Můžeme zadat řešení náročného
úkolu, který nezvládne jedinec sám, ale musí
si přizvat partnery a spojit se s nimi. Nechme
účastníky prožít nějaké to tajemství. Nechme
je objevovat skrytá překvapení. Nebojme se
pracovat s rozdáváním, ale i přijímáním dárků,“ přibližuje podstatu práce s herními prvky
Jiří Bréda, jeden z pozvaných odborníků, který
se věnuje gamifikaci ve vzdělávání dospělých.

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.

Přijďte se inspirovat:
17. října 2017 do Českých Budějovic
19. října 2017 do Karlových Varů
25. října 2017 do Liberce
31. října 2017 do Ostravy
Více informací najdete na webu platformy
EPALE www.naerasmusplus.cz/cz/site-a
-centralizovane-aktivity-epale/udalosti.
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