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Úvodník
Dobrý den vážení čtenáři,
opět Vás vítám u čtení našeho e-bulletinu, tentokrát druhého čísla z celkem pěti v projektu
OP VK Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě.
Tento e-bulletin je výstupem druhého jednání členů týmu u kulatého stolu, na kterém se
sešli pracovníci vědy a výzkumu se zástupci základních, středních a vysokých škol, aby
společně hledali cesty k dlouhodobé a úspěšné spolupráci ve vzdělávání mládeže i ve vědě
a výzkumu.
Nezapomeňte sledovat naši snahu získat talenty pro vzdělávání v technicky a přírodovědně
orientovaných oborech a podpořit zájemce o tyto obory pro budoucí pracovní trh. Budeme
Vám postupně nabízet podpůrné a výukové materiály pro děti, mládež i vyučující, a to
s možností využití napříč vyučovacími předměty.
Příjemné čtení Vám přeje

Eva Gelová, hlavní manažerka projektu

Cíle
Našimi cíli jsou především:
•
•
•
•

zkvalitnění personálního zázemí výzkumu a vývoje;
školení pedagogů ZŠ a SŠ v tématice udržitelné dopravy na workshopech a v praxi ve
vědě a výzkumu;
příprava metodik a metodických materiálů pro vzdělávání dětí i vyučujících;
zvýšení zájmu talentovaných žáků a studentů o technické a přírodovědné předměty
s individuálním přístupem ve vztahu k nadanému žákovi a studentovi.

Jak se našim cílům blížíme díky vzájemné spolupráci
Druhý kulatý stůl byl ukončen s následujícími závěry:
•

•

Pokračujeme ve využívání vzniklé sítě škol k postupnému definování potřeb
a požadavků jednotlivých stran. Vyměníme si zkušenosti a odlišné přístupy z vlastní
práce, aby byly ku prospěchu vzdělávání cílových skupin.
Jako „koncoví uživatelé“ snah projektu budou současní i budoucí nadaní studenti,
protože vzdělávací materiály předpokládáme využívat i po skončení projektu OP VK
Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě.

•

•

•
•

Žáci, studenti, pedagogové a pracovníci vědy a výzkumu jako podpořené a úspěšně
podpořené osoby získají osvědčení. Žáci a studenti budou oceněni na počátku roku
2015, aby svoje osvědčení mohli přiložit k přihláškám na SŠ a VŠ a prokázali tak svůj
vážný zájem o technické a přírodovědné obory i již navíc získané vzdělání
díky projektu. Všichni oprávnění potom získají zasloužené ocenění ke konci projektu,
až budou všechny vzdělávací aktivity uzavřeny.
Podzimní aktivitou vysoké důležitosti budou první workshopy pro vzdělávání
pedagogů ZŠ a SŠ. Budou se týkat postupně všech čtyř témat: fragmentace krajiny
dopravní infrastrukturou, zdravotních rizik z dopravy, bezpečnosti dopravy
a udržitelné mobility. Workshopy souvisejí s připravovanými dvěma metodikami: pro
vzdělávání pedagogů ze strany pracovníků vědy a výzkumu, a pro vzdělávání jejich
žáků a studentů. Na podobě metodik se budou formou připomínkového řízení podílet
i zástupci všech stupňů škol.
Mendelova univerzita nabízí svoje zkušenosti a prostory pro spolupráci se základními
a středními školami na aktivitách projektu.
CDV nabízí možnost spolupráce při středoškolské odborné činnosti, bakalářských,
diplomových pracích studentů. Tyto práce jsou předpokládány jako součást nových
projektů podaných do soutěží v případě jejich úspěšného schválení zadavatelem
a nastalé poptávce po výzkumné kapacitě. Stejně tak školy o případné poptávce po
spolupráci z jejich strany uvědomí CDV.

Projekt
Projekt Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě je financován z Operačního programu MŠMT, Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v období březen 2014 až červen 2015.
Náš projekt se zaměřuje na popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků v oblasti udržitelné dopravy. Projekt
je určen hlavně pro zájemce o vědecko-výzkumnou práci z řad žáků a studentů, pedagogy základních a středních
škol a pro výzkumné pracovníky.
Partneři projektu
Partnery projektu jsou následující výzkumné instituce a základní a střední školy s žáky a studenty, kteří se budou
zaměřovat na badatelsky orientovanou činnost:
•
•
•
•
•
•

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV)
Gymnázium Brno-Řečkovice
Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.
Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o.
Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace

Odborné a vzdělávací aktivity probíhají s podporou lektorů z Mendelovy univerzity v Brně a Vysoké školy báňské
- Technické univerzity Ostrava.
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