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Aktuality
a zajímavosti
Blíží se uzávěrka pro stipendia AIA

Studenti po celé ČR oslavili
výročí programu Erasmus

Akademická informační agentura (AIA) upozorňuje, že uzávěrka přihlášek na stipendijní pobyty na
základě mezinárodních smluv do většiny z více než
30 nabízených zemí je před koncem kalendářního
roku. Více na webu www.dzs.cz/cz/
akademicka-informacni-agentura.

Vychází kniha o české sekci v Dijonu
Nakladatelství Karolinum vydává knihu Fenomén
Dijon, ve které autoři představují první ucelenou
historii československých a českých sekcí na
francouzských středních školách. Ve Francii díky
nim od první republiky do současnosti studovalo
na tisíc mladých Čechů a Slováků.

Scientix pomáhá s výukou přírodních věd
Učitelé matematiky a přírodních věd mohou využít
více než 1700 výukových materiálů, které jsou
volně ke stažení na evropském portálu Scientix
(www.scientix.eu). Nově je na něm k dispozici
i česká verze navigace.
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Program Erasmus letos slaví 30.
výročí svého vzniku a jeho narozeniny celý rok připomíná řada akcí.
Jednou z nich byl ve středu 18.
října vlajkový průvod Flag Parade,
který ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) uspořádali členové studentské organizace
Erasmus Student Network (ESN)
a do něhož se po celé republice
zapojila více než tisícovka studentů. Slavnostní průvod se konal ve
většině českých univerzitních měst,
kromě Prahy byly vlajky k vidění
také v Brně, Českých Budějovicích,
Hradci Králové, Liberci, Olomouci,
Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí
nad Labem a Zlíně.
„Cílem Flag Parade je ukázat
veřejnosti, že i přes určité rozdíly
stojí studenti přijíždějící z celého
světa při sobě, a to právě díky pro-

gramům jako je Erasmus+. Možnost strávit nějaký čas v zahraničí
člověku neuvěřitelně rozšíří obzory
a naučí ho toleranci a respektu
k ostatním kulturám,“ vysvětluje
Michael Hartman, prezident Erasmus Student Network CZ.
V Praze barevný průvod s vlajkami a balonky, o jehož organizaci
se postarali studenti Univerzity
Karlovy, Českého vysokého učení
technického, Vysoké školy ekonomické, České zemědělské univerzity
a Vysoké školy chemicko-technologické,
začal na Václavském náměstí
a přes centrum města dorazil na
náměstí Jana Palacha. Tam akce,
které se zúčastnilo několik stovek
zahraničních studentů z více než
30 zemí světa, vyvrcholila koncertem skupiny Vulture. Zájemci z řad
široké veřejnosti se také na stánku

DZS mohli dozvědět více o samotném programu Erasmus+.
◆ Lenka Sivá, ESN CZ,
Foto DZS a ESN
Erasmus Student Network
(ESN) je jedna z největších
evropských studentských
organizací. Vznikla v roce 1989
s cílem organizovat vzájemnou
pomoc studentů během mezinárodních výměn. Neustále
se rozšiřující síť se dnes skládá
z více než 500 univerzitních
organizací ve 40 zemích.
Podpory dobrovolníků ESN
využije každý rok přes 150 000
zahraničních studentů, kteří
v rámci svého pobytu navštíví
některou z univerzit, na kterých
ESN působí. Více informací
najdete na webu www.esn.org.

Galerie projektů

Mladí Češi a Slováci
se téměř deset let učí
rozhodovat o Evropě

zasedání institucí EU, kterým celý projekt vyvrcholil. Akce, na kterou přijeli autoři nejlepších esejů
na téma Jak by měla EU komunikovat s mladými
lidmi, se konala od 18. do 22. září v Brně a 70 středoškoláků z ČR a Slovenska během ní debatovalo
o přijetí obecného nařízení o ochraně osobních
údajů nebo o vytvoření evropské pohraniční stráže. Program doplnily i diskuse s pozvanými hosty,
zejména z řad europoslanců. Poslední aktivitou
letošního ročníku byla listopadová konference
v Bratislavě, během které účastníci předchozích
aktivit představili výstupy ze všech částí projektu.
◆ Michael Murad a Kateřina Šustrová,
EUTIS, o.p.s.

Projekt Rozhoduj o Evropě, který získal podporu z programu Erasmus+, připravila česká
nevládní organizace EUTIS spolu se slovenským Centrem pro evropskou politiku, jeho partnery
jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog
s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika. Více informací o projektu najdete
na webu www.rozhodujoevrope.cz a www.facebook.com/rozhodujoevrope.

Projekt Rozhoduj o Evropě chce přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění, důraz
klade zejména na dění celoevropské. Mezi jeho
cíle patří i větší zapojení mladých lidí do dialogů
o politice a společenských otázkách, usiluje také
o dosažení lepšího povědomí o tom, jak fungují
a jaké kompetence mají jednotlivé instituce
Evropské unie. Díky projektu, který se letos nese
ve znamení strukturovaného dialogu s mládeží, se
mají propojovat aktivní mladí lidé nejenom v rámci regionů, ale i celé České republiky a Slovenska.
Když se projekt konal v roce 2008 poprvé,
nabídl v Olomouci středoškolákům především
možnost vžít se do role evropských politiků
v rámci modelových zasedání různých institucí.
Akce si rychle získala velkou oblibu a studenti se
do hanácké metropole pravidelně vraceli až do
roku 2012. O tři roky později se díky poptávce slovenských středních škol uskutečnil ryze slovenský
ročník, do něhož se tehdy zapojilo 582 studentů
ze 106 škol, což Rozhoduj o Evropě zařadilo mezi
vůbec největší akce určené středoškolákům na
Slovensku.
Aktuální osmý ročník projektu doznal oproti
dřívějšku zásadních změn, díky kterým je ještě
atraktivnější. Především se zvýšil počet akcí.
První bylo mezinárodní česko-slovenské setkání
mládeže Rozhoduj o Evropě: začínáme, které se
konalo koncem loňského roku. Bylo plné aktivit
neformálního vzdělávání zaměřených na poznání
jednotlivých aspektů členství v EU, nechyběly ani
dialogy s lidmi s rozhodovací pravomocí pohybujícími se v české a slovenské politice. S přítomnou
dvacítkou mladých Čechů a Slováků jsme také diskutovali o tom, co je na evropské úrovni zajímá.
Právě s těmito tématy se následně mohli setkat
účastníci všech regionálních seminářů, které na
mezinárodní setkání navázaly.
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Jednodenní semináře, které se mezi lednem
a červnem letošního roku uskutečnily ve všech
českých a slovenských krajích, byly určeny středoškolákům ze všech typů škol. Přichystali jsme
pro ně bohatý program zahrnující řadu aktivit.
Samotní studenti nejprve představili tři tematické
okruhy: Historie evropské integrace, Instituce
a rozhodování v EU a Česká republika v EU. Poté
si všichni vyzkoušeli role ministryň a ministrů na
půdě Rady EU (v případě českých seminářů také
poslankyň a poslanců Evropského parlamentu).
Téma jednání si studenti sami vybírali ze tří nabízených možností, nejoblíbenější byl brexit a vznik
společné evropské armády.
Součástí každého z regionálních setkání byl
i strukturovaný dialog s mládeží, tedy diskuse
s odborníky, politiky či úředníky o tématech, která
přímo na semináři zvolili sami studenti. S pozvanými hosty mohli hledat řešení problémů na místní, krajské, celostátní a evropské úrovni. Vzhledem
ke zkušenostem s modelovou politikou a vyjednáváním, které získali v předchozích částech semináře, byli studenti na diskuse velmi dobře připraveni
a úrovní svých znalostí pozvané hosty často mile
překvapili. Mladí lidé z obou zemí nejčastěji viděli
problémy ve školství, dopravě, přebujelé byrokracii, fungování médií či v omezených možnostech
kulturního a sportovního vyžití v menších obcích.
Na evropské úrovni se pak často mluvilo o migraci či obecném vnímání EU.
Čtrnácti českých seminářů se zúčastnilo přes
400 studentů a na pět desítek osob s rozhodovací pravomocí, osmi seminářů slovenských pak
260 středoškoláků a 25 hostů. Je nutné zdůraznit,
že se projektu zúčastnila nejen gymnázia, ale také
obchodní akademie či odborné školy.
Všichni účastníci regionálních seminářů pak
měli možnost přihlásit se na pětidenní modelové

Představujeme

Jak se neztratit v záplavě informací… Znovu!
Křik dezinformací a hoaxů nejen na sociálních
sítích bývá často hlasitější než tichý, klidný hlas
faktů, statistik a ověřených informací. Proč jsou
zásadní mediální gramotnost, orientace v mediálním prostoru, pochopení manipulačních technik
v médiích, mechanismu hoaxů, dezinformací
a také factchecking, tedy ověřování faktů? Neuvěřitelný každodenní tlak informací nás otupuje.
Přestáváme filtrovat informace. Jsme zmatení
a nepřemýšlíme o tom, co sdílíme na nejmocnější
stanici, která nese naše jméno a vysílá desítkám,
stovkám až tisícům sledujících: na sociální síti.
Během jedné aktivity jsme před účastníky namalovali číslo a oni měli hlasovat, které to je. Asi
nejjednodušší úkol na světě. Ale namalované číslo
představovalo z jedné strany šestku – a z druhé
devítku. Naši účastníci, sedící v kruhu, se proto
pochopitelně neshodli. Možná jsme se nikdy
nezamysleli nad tím, proč by někdo nepravdivou
informaci sdílel a čeho by tím dosáhl. Účastníci
naší aktivity, kteří se nemohli dohodnout na
jednom čísle, nakonec dospěli k jasné odpovědi:
rozdělit společnost. A proti tomu má smysl ze
všech sil bojovat.
My jsme se proto rozhodli letos znovu vykročit
do boje, a tak vzniklo pokračování úspěšného
tréninkového kurzu pro pracovníky s mládeží,
podpořeného z programu Erasmus+. Akce
nazvaná Czech the Facts Out 2 se konala od 5. do
15. června a učili jsme se na ní navzájem, hledali
jsme řešení a vytvářeli nástroje, to všechno s 27
nadšenci, pracovníky s mládeží a budoucími novi-

náři z Chorvatska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Maďarska, pojili s vysvětlením příčin nenávisti ve společnosti.
Makedonie, Portugalska a Turecka.
Na závěr expertních bloků jsme přivítali studenty
Masarykovy univerzity s projektem Zvol si info,
Přednášky vedli dva trenéři, Liga a Žigis Kreslinovi z Lotyšska. Stali se našimi průvodci po cestě, který se zabývá šířením mediální gramotnosti na
lokální úrovni.
na níž nám předávali své zkušenosti a zážitky,
propojené pomocí neformálního vzdělávání, jako
jsou simulace, hry nebo diskuse s expertními bloky. Během nich jsme přivítali například zástupce
organizace Demagog.cz, která ověřuje výroky
politiků a s jejíž prací jsme se seznámili už loni.
To, že Demagog.cz je záruka kvalitního workshopu, potvrdili i letošní účastníci, kteří si vyzkoušeli
factchecking na úryvcích z Pána Prstenů a později
i na slovech skutečných politiků.
S nezávislou žurnalistikou nás seznámili
Vojtěch Boháč (v minulosti publikoval v týdeníku
Respekt, deníku Právo nebo webovém Deníku
Referendum) a Aneta Václavíková, kteří momentálně píší investigativní reportáže pro webový
magazín A2larm. A jelikož velmi obdivujeme práci
brněnské neziskové vzdělávací organizace Be
international, pozvali jsme její zástupce, aby se
postarali o přednášku na téma hoaxů, které pro-

Na letošní akci jsme se naučili tolik věcí, že si
je není možné nechat pro sebe. A proto jsme pro
všechny zájemce připravili materiály, které najdete
na webu www.facts.brnoforyou.cz.
◆ Wanda Vozáryová, www.brnoforyou.cz

Ředitelé škol ocenili konferenci
k 30. výročí programu Erasmus
Dům zahraničí spolupráce (DZS) uspořádal
jako součást oslav 30. výročí programu Erasmus
slavnostní konferenci pro ředitele mateřských,
základních a středních škol, která se konala 21.
a 22. září na zámku Štiřín u Prahy. Hlavním cílem
setkání bylo seznámit vedení škol s možnostmi,
které jim nabízí program Erasmus+ a platforma
eTwinning, a prodiskutovat s nimi aktuální stav
mezinárodní spolupráce v českých školách.
Konferenci zahájila koordinátorka programu
Erasmus+ pro ČR Lenka Henebergová, která ve
svém vystoupení shrnula vývoj mezinárodních
vzdělávacích programů v sektoru školního vzdělávání. Po její prezentaci následovala panelová
diskuze, zaměřená na využití mezinárodní
spolupráce v praxi, do níž se zapojili ředitelé škol
s dlouhodobými zkušenostmi s programy, které
administruje DZS. „Debatovali jsme i mimo
panelovou diskuzi, vždy bylo možné najít něco,
nad čím diskutovat a co bylo nové, přínosné, inspirativní. Dověděla jsem se spoustu zajímavých

informací, byl to pro mě obrovský zdroj inspirace,
na některé prezentující jsem si vzala kontakt,“
stojí v jednom hodnocení od účastníků.
Nedílnou součástí konference byly také
workshopy zaměřené na praktické informace
o možnostech využití programu Erasmus+ ve
školách. Ředitelé se dozvěděli, jak mohou jejich
učitelé realizovat mezinárodní projekty on-line
prostřednictvím bezpečné a bezplatné platformy
eTwinning, v rámci dalšího workshopu se představily možnosti získání grantu pro projekty mobilit
osob v rámci Klíčové akce 1. Ty umožňují pracovníkům škol vycestovat do zahraničí na jazykové či
metodologické kurzy, absolvovat stínování kolegů
při jejich každodenní práci v zahraniční škole či na
ní přímo vyučovat.
Nechybělo ani seznámení s projekty spolupráce, jež spadají pod Klíčovou akci 2, ve kterých
mohou školy nejen rozvíjet vlastní témata, ale
mají také možnost zorganizovat pracovní setkání
pedagogů či výměnné pobyty žáků. Po teoretic-

kých příspěvcích se na workshopech představily
také příklady dobré praxe, aby si účastníci dokázali
lépe představit každodenní fungování projektů. Panelová diskuze i workshopy získaly velmi
pozitivní hodnocení. Jedna z účastnic například
uvedla, že v rámci workshopů získala odpovědi na
některé nejasnosti ohledně programu Erasmus+
a opravila si „zaručené“ informace v minulosti
získané od kolegů.
Děkujeme všem účastníkům konference za
skvělou pracovní atmosféru a těšíme se na další
spolupráci!
◆ Red.
„Poznala jsem profesionální přís
tup
DZS a v naší škole budeme usilo
vat o další
spolupráci. Velmi ráda se zúčastním
dalších
akcí, seminářů, workshopů a konf
erencí
pořádaných Domem zahraniční
spolupráce. A rozhodně bych byla pro pokr
ačování
takových akcí pro ředitele.“
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VI. cyklus strukturovaného
dialogu se zamýšlí nad
budoucností mladých
Nástup nového předsednického tria v Radě
Evropské unie znamenal také začátek nového, rok a půl trvajícího cyklu strukturovaného
dialogu. Toto fórum pro společné zamýšlení se
nad prioritami spolupráce v oblasti mládeže na
národní úrovni, její provádění a hodnocení – jak
strukturovaný dialog popisuje oficiální definice
– se ve svém VI. cyklu věnuje tématu Mládež
v Evropě: a co dál? Reaguje tak mimo jiné na
přípravy nové evropské strategie pro mládež.
Na zahajovací Evropskou konferenci mládeže,
která se konala od 23. do 26. října v estonském
Tallinu, dorazilo na 260 mladých lidí a osob
s rozhodovací pravomocí z EU a zemí Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán,
Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina).
Mladí delegáti měli jedinečnou možnost zlepšit
svou účastí v debatě spolupráci Evropské unie
s mládeží nebo fungování EU v otázkách, které
se mládeže týkají. To, že je třeba mladým lidem
naslouchat, podpořili svou přítomností estonský
premiér Jüri Ratas, prezidentka Kersti Kaljulaidová nebo evropský komisař pro vzdělání, kulturu,
mládež a sport Tibor Navracsics.
Mezi nejpalčivější témata, o kterých se na
konferenci mluvilo, patřilo bydlení a životní
podmínky mládeže, problémy duševního zdraví,
s nimiž se mladí lidé v dnešním hektickém a dokonalost vyžadujícím světě stále častěji setkávají,
nebo možnosti zahraničních mobilit spojených
s Evropským sborem solidarity, novou iniciativou
Evropské komise. Mladí lidé se zajímali také

o práva menšin, problém migrace nebo otázky
demokracie.
Výstupy tallinské konference zpracovali dva
nezávislí výzkumníci (jedním z nich je Ondřej
Bárta z Masarykovy univerzity v Brně) a nyní
by se měly implementovat na národní úrovni
v rámci takzvaných konzultací. V České republice
je za průběh konzultací a předání jejich výstupů
dál zodpovědná Národní pracovní skupina pro
strukturovaný dialog. Pro VI. cyklus přitom vznikla
novinka v podobě mladých ambasadorů, kteří
konzultace s mládeží po celé republice povedou
od listopadu až do konce února 2018. Zapojit se
tak může prakticky každý.

Erasmus+ definuje strukturovaný dialog
jako setkání mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí, ze kterých mají vzejít
výstupy využitelné pro tvorbu politiky
mládeže. V programu Erasmus+ mládež
se projektům strukturovaného dialogu věnuje Klíčová akce 3. Podporu může získat
jakýkoli projekt, ať už setkání, konference,
konzultace nebo simulace, založený na
skutečném zapojení mladých do veřejného
dění na mezinárodní, národní, regionální i
lokální úrovni.

◆ Michaela Ducháčková

Představujeme Národní
pracovní skupinu pro
strukturovaný dialog
Hlavním úkolem skupiny je naplňová
ní
závazků České republiky vůči Evropské
komisi v oblasti strukturovaného dialo
gu s mladými lidmi a organizacemi
dětí
a mládeže. Stará se také o realizaci náro
dní
politiky mládeže v ČR. Koordinátorem
skupiny je Česká rada dětí a mládeže, další
mi
členy jádra jsou Dům zahraniční spol
upráce,
Ministerstvo školství, mládeže a tělov
ýchovy,
Národní parlament dětí a mládeže a
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže.
Více informací najdete na webu
www.strukturovanydialog.cz.
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Rozhovor

Evropské programy
pomohly Martymu
najít své místo
ve společnosti
Lidé, kteří se v Brně v posledních letech zúčastnili dobrovolnických a mládežnických aktivit nebo se zapojili do neformálního vzdělávání, si nemohli
nevšimnout Martyho Karena – výjimečně aktivního, nápaditého a vždy dobře
naladěného organizátora. A také kluka, který si nic nedělá z hendikepů, se
kterými přišel na svět. Narodil se totiž bez rukou od loktů dolů a jednoho
chodidla. Marty má ale zejména mnohaleté praktické zkušenosti s evropskými
programy, na které jsme se ho zeptali.
A pak jste vytvořil vlastní projekt We are
all Humans...
Ano, první projekt, ve kterém jsem byl koordinátorem. Za velké pomoci a podpory sdružení Brno
for you jsme dali dohromady mladé lidi s fyzickým hendikepem a lidi ze špatného sociálního
zázemí s příslušníky majoritní společnosti ze zemí
Visegrádské čtyřky a Bulharska. Na mobilitě jsme
chtěli ukázat, že dokáží společně fungovat. Během
výměny jsme se dozvěděli, jaké překážky musejí
znevýhodnění lidé překonávat a jak bychom jim
mohli pomoci, vlastně jsme vytvořili inkluzivní
společnost v malém. Na Masarykově univerzitě
v Brně jsme pak zorganizovali Živou knihovnu,

O čem je Váš další projekt, Marty for you?
Marty for you je neformální skupina, která už
bohužel končí. Založil jsem ji kvůli zapojení mladých lidí ze Slovenska do výměn, tréninků a seminářů spadajících pod program Erasmus+. Během
jejího fungování se mi podařilo vyslat mladé lidi
do České republiky, Německa, Polska, ale i na
vzdálenější Kypr. Nejvíc jsem spolupracoval se
sdružením Brno for you a partnery z Polska a teď
doufám, že se nám podaří projekt Marty for you
na Slovensku přeměnit na nevládní organizaci.

Co Vás motivuje při práci s mladými
lidmi?
Jejich dravost, touha chtít ve společnosti něco
změnit. A pak takové ty každodenní maličkosti, se
kterými se na projektech setkáváme.

A co byste na základě svých zkušeností mladým lidem s různými hendikepy
doporučil?
Nebojte se přihlásit a vycestujte někam za
vzděláním a dobrodružstvím. Erasmus+ je pro
všechny, máte v něm otevřené dveře. Stačí vejít
a uvidíte, že si to zamilujete jako já. Určitě se najde někdo, kdo vám pomůže a neodmítne vás. Tak
jako pomohli mně Andy, Maru a Michal, tři mladí
lidé z Brno for you, kterým jsem vděčný za šanci,
pomoc a jejich přátelství.
◆ Red.

Kde jste se poprvé setkal s programem
Erasmus+, respektive jeho předchůdci?
Celé to začalo v roce 2007, kdy jsem se u nás
na Slovensku náhodou dostal k projektu Živá
knihovna. Na tréninku nám řekli, že existuje
možnost vzdělávat se pod programem Mládež
v akci (dnes spadá pod Erasmus+). Možnost
cestovat a učit se mě velmi lákala, takže jsem se
rozhodl získat víc informací a nějakým způsobem
se zapojit. Nakonec jsem si vybral Evropskou
dobrovolnou službu (EDS), kterou jsem absolvoval v Německu.

Jak Vaše dobrovolná služba vypadala?
Během EDS v Německu jsem pracoval jako
asistent učitele ve speciální škole. Na starost jsem
měl pomoc žákům, kteří měli problémy s učením
nebo jim to šlo trochu pomaleji. Většinu času
jsem se věnoval jednomu žákovi, se kterým jsem
četl, počítal nebo dělal další potřebné věci. Odpoledne jsme byli ve družině, kde jsme se věnovali
nejrůznějším věcem, například kreslení, vyrábění
různých věcí a aktivitám venku na dvoře. Bylo
toho hodně, nebyl vůbec čas se nudit.

příběhy si přišlo poslechnout velké množství
lidí. A měli jsme také fotokampaň, ve které se
účastníci zaměřili na inkluzi. A proč jsem celý
projet vytvořil? Patřím do obou znevýhodněných
skupin, a proto pro mě bylo velmi důležité toto
téma otevřít.

Jaký byl váš nejsilnější zážitek z projektu?
Bylo jich více, ale v paměti mi utkvěly fotokampaň a Živá knihovna. To byly momenty, při kterých
jsem si řekl, že vzdělávání mladých je velmi
důležité a že už během mobility jsou vidět první
malé pokroky.
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Speciál ze zahraničí

Study in the Czech Republic
pomáhá českým univerzitám
otevírat se světu
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Zájem o vysokoškolské studium v ČR
každoročně roste, a to i díky iniciativě Study in
the Czech Republic, kterou již více než deset let
spravuje Dům zahraniční spolupráce (DZS).
České univerzity dostaly i letos příležitost
představit se na řadě uznávaných mezinárodních veletrhů a dalších zajímavých akcí.
Kromě již tradiční účasti na fórech, jako byla
prestižní evropská konference EAIE nebo hlavní
severoamerický veletrh NAFSA, zajistila Study in
the Czech Republic společný stánek pro české
vysoké školy také v Kyjevě, Dillí nebo Pekingu.

V dubnu se české vysoké školy představily
hned ve dvou metropolích. Společný pavilon,
který připravil DZS ve spolupráci s Českým
centrem v Kyjevě na největším ukrajinském
oborovém veletrhu Vzdělávání a kariéra /
Vzdělávání v zahraničí, poskytl prostor pro
prezentaci 13 vysokým školám. Díky geografické,
jazykové i kulturní blízkosti patří Česká republika
mezi tradičně nejoblíbenější studijní destinace
Ukrajinců a nabídka českých univerzit, zpestřená
tentokrát také bohatým doprovodným kulturním
programem, se setkala s vřelým přijetím.

Rok 2017 začal účastí na několika virtuálních
veletrzích, které si Study in the Czech Republic
poprvé úspěšně vyzkoušela loni. Počátkem ledna
se nabídka českých vysokých škol představila
v rámci Virtual EXPO, pilotního projektu zkušeného pořadatele veletrhů FPP EDU Media.
Během této úspěšné akce navštívilo český virtuální stánek během jediného dne 180 studentů.
V březnu pak přišla série internetových seminářů
Study in Europe Webinar Series Russia, určená
pro studenty a akademické pracovníky z Ruska.
Vedle živě vysílaných přednášek a prezentací se
mohli ruští uchazeči o studium v EU s vystavovateli spojit i prostřednictvím on-line chatu.

Z Ukrajiny se zástupci Study in the Czech
Republic přesunuli do Dillí, aby se studijními možnostmi v ČR seznámili také indické
studenty a představitele tamních vzdělávacích
institucí. Právě do Asie, která patří k nejrychleji
se rozvíjejícím vzdělávacím trhům na světě, se
v posledních letech stále častěji upírá také česká
pozornost. Během tří dnů se u českého stánku
na veletrhu UniAgents Annual Summit 2017
zastavilo přes 8000 zájemců.
Díky organizační podpoře DZS se na přelomu
května a června české vysoké školství již tradičně
představilo na konferenci a veletrhu NAFSA.

Nejvýznamnějšího severoamerického setkání
pro profesionály z oblasti vysokoškolského
vzdělávání, které letos hostilo Los Angeles,
se zúčastnilo 12 vysokých škol z ČR. Společná
česká expozice nemohla chybět ani na jiné
uznávané akci, veletrhu a konferenci pořádaných
Evropskou asociací mezinárodního vzdělávání
(EAIE). O největší evropské setkání odborníků
na vysokoškolské vzdělávání projevily české
univerzity nebývalý zájem a svoje zástupce do
španělské Sevilly vyslalo 17 vysokých škol.
Pestrý a úspěšný rok 2017 uzavřela iniciativa
Study in the Czech Republic v říjnu v Pekingu.
Ani největší čínský vzdělávací veletrh China
Education Expo (CEE), kde vedle univerzit
a středních škol vystoupily i další české instituce
a firmy, nebyl výjimkou a český pavilon patřil
v mezinárodní konkurenci k nejnavštěvovanějším. Akce se konala jako součást projektu Czech
Year on Belt and Road 2017 (neboli Český rok na
nové Hedvábné stezce) ve spolupráci s agenturou CzechTrade a velvyslanectvím ČR v Pekingu.
Více informací o iniciativě Study in the Czech
Republic najdete na webu www.studyin.cz.
◆ Red.

Mezinárodní akce

Zástupci organizací z oblasti zdravotní
a sociální péče získali díky DZS nové kontakty
Dům zahraniční spolupráce (DZS) pořádal
v Praze od 11. do 14. října mezinárodní kontaktní
seminář, na kterém představil možnosti, jež program Erasmus+ v sektoru odborného vzdělávání
a přípravy nabízí zájemcům o projekty z oblasti
zdravotní a sociální péče. Na akci nechyběly například prezentace úspěšných aktivit, jejím hlavním
cílem ale bylo umožnit účastníkům, aby získali
kontakty pro organizaci praktických stáží svých

žáků a pracovníků. A to se díky semináři, jehož
se účastnilo téměř šest desítek hostů z 18 zemí,
podařilo. Kromě zástupců vzdělávacích organizací
a poskytovatelů péče z ČR dorazili také odborníci
z Belgie, Dánska, Estonska, Itálie, Islandu, Lucemburska, Makedonie, Nizozemska, Německa,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska,
Španělska, Švédska a Velké Británie.

Česká Národní kancelář CEEPUS
se představila na workshopech
v polském Koszalinu

Polytechnická univerzita v severopolském
městě Koszalin hostila od 4. do 10. června letošního roku v rámci Středoevropského výměnného
univerzitního programu CEEPUS cyklus workshopů, zaměřených především na oblast udržitelného rozvoje a materiálového inženýrství. Mezi
účastníky nechyběli ani zástupci české Národní
kanceláře CEEPUS, kteří během akce prezentovali
ČR a zejména nabídku mobilit, na které se mohou
studenti a akademičtí pracovníci v rámci středoevropského výměnného programu přihlásit.
„Bohatý program zahrnoval odborné i kulturní
aktivity, díky nimž bylo možné navázat hlubší
kontakty mezi účastníky, vyměnit si zkušenosti
pracovní i osobní a zároveň přiblížit CEEPUS
účastníkům akce. Díky skvělé organizaci se nám
během pobytu mimo jiné podařilo navštívit dva
kampusy Polytechnické univerzity v Koszalinu
a mohli jsme se zúčastnit ceremonie udělení
čestného doktorátu profesoru Wojciechovi Kacalakovi,“ popsali atmosféru akce čeští zástupci, kteří

se setkali s významnými představiteli polského
školství. Součástí mezinárodního setkání byla
i exkurze do ekologického centra ve Szczecinku,
kde se účastníci seznámili s novinkami ze světa
moderní zemědělské techniky.

CEEPUS (Central European
Exchange Programme for Uni
versity Studies) je výměnný pro
gram
zaměřený na regionální spo
lupráci vysokých škol ve stře
dní
a jihovýchodní Evropě, v jeh
ož
rámci mohou studenti a aka
demičtí pracovníci uskutečňo
vat
studijní a výukové pobyty
na
zahraničních univerzitách.
V současné době zahrnuje progra
m
CEEPUS 15 zemí střední a
jihovýchodní Evropy (Albánie,
Bosna
a Hercegovina, Bulharsko,
Čer ná
Hora, Česká republika, Cho
rvatsko, Maďarsko, Makedoni
e,
Moldavsko, Polsko, Rakous
ko,
Rumunsko, Slovensko, Slovin
sko, Srbsko) a většinu univer
zit
v Kosovu.

Z řady převážně technicky zaměřených přednášek zaujalo odborníky z české Národní kanceláře
CEEPUS například vystoupení Eriky Sujové z Technické univerzity ve Zvolenu, která se obsáhle věnovala zkušenostem své školy právě s programem
CEEPUS. A co je podle doktorky Sujové hlavním
přínosem středoevropské regionální spolupráce?
„Prohloubení odborných znalostí, navazování
nových kontaktů, možnost návštěvy zajímavých
míst, propagace univerzity v zahraničí, respektive
i navýšení počtu zahraničních hostů.“
Více informací o programu CEEPUS najdete na
webových stránkách www.dzs.cz/cz/ceepus nebo
www.ceepus.info.
◆ Red.
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Upozorňujeme

Uzávěrky

Příchod podzimu byl letos ve
znamení Inkubátoru nápadů
Příchod podzimu a svátek svatého Václava byl
letos v programu Erasmus+ mládež ve znamení
pětidenního školení Inkubátor nápadů, které se
konalo od 27. září do 1. října. Tato mezinárodní,
česko-slovenská akce přitom není žádná novinka,
konala se již poosmé, tentokrát v historické Olomouci. Inkubátor je sice určený především novým
uchazečům o grant, na své si ale přijdou i zkušenější žadatelé. V rámci mládežnických programů
Erasmu+ se jedná o jedno z nejintenzivnějších
školení, které uchazeče o grant nejprve nasměruje tak, aby bylo téma jeho projektu v souladu
s preferencemi programu, a poté je každý projekt
rozpracován a důkladně připomínkován. Žadatel
ho tak může bez obav podat národní agentuře.
Účastníky jsme nejprve obecně seznámili
s tím, jaké možnosti jim Erasmus+ nabízí. Letos

jsme kladli důraz na projekty Výměny mládeže
a Výměny pracovníků s mládeží, představili jsme
ale také novinky v mládežnických aktivitách. Druhou polovinu Inkubátoru nápadů jsme věnovali
příběhům Živých knihoven, které naše účastníky
inspirovaly pro jejich práci. Většina z nich už měla
projekt vymyšlený a školitelé jim pomáhali s jeho
co nejlepším zaměřením. Těžká práce samozřejmě vyžadovala dobré jídlo, nespočet přestávek
na kávu a také dostatek energizerů. Námaha se
ale vyplatila a osmý ročník je úspěšně za námi.
Nyní chystáme Kaming (comeback Inkubátorů
nápadů), na kterém se zkušení žadatelé podělí
o zkušenosti a rady s těmi, kteří jsou teprve na začátku. A samozřejmě připravujeme devátý ročník
setkání, který se bude konat příští rok.
◆ Red.

Podrobné informace najdete na
www.eurodesk.eu, www.dzs.cz
a www.naerasmusplus.cz
Uzávěrka pro předkládání žádostí
programu Erasmus+ v roce 2018
1. únor
KA1: mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání
dospělých
KA1: mobilita jednotlivců v oblasti mládeže
KA2: strategická partnerství v oblasti mládeže
KA3: strukturovaný dialog mládeže

8. únor
KA2: budování kapacit v oblasti vysokoškolského
vzdělávání

15. únor
KA1: sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

22. únor
Akce programu Jean Monnet

28. únor
KA2: znalostní aliance
KA2: aliance odvětvových dovedností

8. březen
KA2: budování kapacit v oblasti mládeže

21. březen
KA2: strategická partnerství v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy

5. duben
Akce v oblasti sportu

26. duben
KA1: mobilita jednotlivců v oblasti mládeže
KA2: strategická partnerství v oblasti mládeže
KA3: strukturovaný dialog mládeže

4. říjen
KA1: mobilita jednotlivců v oblasti mládeže
KA2: strategická partnerství v oblasti mládeže
KA3: strukturovaný dialog mládeže
Lhůty pro předkládání všech výše uvedených žádostí
vyprší ve 12:00 CET.

Oprava
V březnovém čísle Mozaiky byl ve článku
Angličtinářky z broumovského gymnázia jsou
z pobytů v Británii nadšené chybně uveden
název školy Richmond Language College.
Správný název školy je ovšem Richard
Language College. Za upozornění děkujeme
PaedDr. Evě Ďoubalové a za chybu se
omlouváme.

Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+ a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Dům zahraniční spolupráce ▪ Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 850 100, E-mail: info@dzs.cz, www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz,
www.eurodesk.cz. Redakční rada ▪ Eva Gebauerová (Eurodesk) a Alžběta Trtková (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.

