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Úvodník
Vážení čtenáři,
Nabízíme Vám třetí číslo našeho e-bulletinu v projektu OP VK Vzdělávání mládeže
k udržitelné dopravě.
Potřetí jsme se sešli u kulatého stolu s pracovníky vědy a výzkumu a zástupci základních,
středních a vysokých škol. Stalo se již tradicí, že se společně zabýváme možnostmi
spolupráce ve vzdělávání mládeže a ve výzkumu.
Během minulých měsíců jsme posunuli naši aktivitu a rozpracovali metodické materiály pro
pedagogy základních a středních škol. Stěžejním bodem je zaměření na badatelsky
orientovanou výuku žáků a studentů, která má nabídnout projekty pro oblasti dlouhodobého
zájmu studentů ve spolupráci s vyučujícím a jeho podporou metodickou i odbornou.
Dalším výstupem, který se postupně začíná rýsovat, jsou pracovní listy pro krátkodobou
činnost studentů v hodině vybraných vyučovacích předmětů. Pracovní listy budou připraveny
pro připomínkové řízení mezi partnery projektu a sledují všechna čtyři témata projektu:
fragmentaci krajiny dopravní infrastrukturou, bezpečnost v dopravě, zdravotní rizika
plynoucí z dopravy a udržitelnou mobilitu. Na přípravě pracovních listů ke specifickým
tématům se bude aktivně podílet také Mendelova univerzita.
Jakmile budou výstupy finalizovány, nabídneme je pomocí webu projektu také odborné
pedagogické veřejnosti.
Příjemné čtení!

Eva Gelová, hlavní manažerka projektu

Jak nadále spolupracujeme
Třetí kulatý stůl nabídl následující:
•
•

•

•
•

•

Pokračujeme v úspěšném využívání vzniklé sítě!
Mendelova univerzita nabídla spolupráci a v jejím areálu poprvé proběhne seminář
našeho projektu. Zároveň budou studenti pozváni k prohlídce vědeckého prostředí
univerzity.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava poskytne opět své lektory
a v Brně tak nabídneme studentům semináře k různým oblastem bezpečnosti
dopravy.
Workshopy pro pedagogy a pracovníky VaV jsou po konsensu naplánovány po
ukončení metodických podkladů.
CDV nabídlo informace o proběhlých letních aktivitách v oblasti udržitelné dopravy,
získaných zkušenostech spolupráce s pedagogy i se studenty a vlivu na další
spolupráci a její podobu v projektu. Studenti, pedagogové a pracovníci VaV byli
podpořeni na exkurzi po moravských městech a v zahraničí v německých městech.
Zároveň byly nabídnuty ze strany CDV zkušenosti z první zahraniční stáže
z prostředků projektu, a to ve Vídni. Kromě špičkových pracovišť inteligentních
dopravních systémů byly zmapovány podmínky dopravy v centru města, které
preferují dlouhodobě udržitelnou mobilitu se zklidňováním dopravy a omezeným
přístupem do definovaných částí města.

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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