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Úvodník
Vážení čtenáři,
opět se ozývám, tentokrát se čtvrtým číslem našeho e-bulletinu projektu OP VK Vzdělávání
mládeže k udržitelné dopravě. Jako obvykle jde o výstup z kulatého stolu s pracovníky vědy
a výzkumu a zástupci základních, středních a vysokých škol.
Za dobu od třetího e-bulletinu jsme podpořili další osoby z různých cílových skupin
a postupně se blížíme ke konci příprav pracovních listů a metodik k vzdělávání k udržitelné
dopravě, a to s rozšířením o dvě témata: Chytrá města a Zavádění nástrojů udržitelné
mobility do praxe. To nám umožnilo předjednání zkvalitnění projektu s poskytovatelem
finanční podpory, kterému tímto chci poděkovat.
Dovoluji si Vás také upozornit, že na webu najdete prezentace z workshopů KA3 se
zahraničními i tuzemskými lektory.
Praxi pedagogů předpokládáme ukončit v posledním týdnu školního roku testy z metodik
i z odbornosti. Buďte tedy připraveni, abyste dosáhli na úspěšné podpoření.
Za CDV předpokládáme využití příležitosti ke stážím do Leedsu a Říma.
Velice děkuji partnerským školám za vyjádření zájmu podílet se aktivně na průběhu
závěrečné konference Rozvoj talentů, plánované na 3. 6. 2015 v sídle Centra dopravního
výzkumu, v. v. i. v Brně. Těšíme se na prezentace o zkušenostech z proběhlých aktivit
projektu! Znovu se setkáme také se zahraničními přednášejícími a známými i novými tvářemi
z CDV.
S novinkami se setkáme v pátém, závěrečném e-bulletinu v červnu.
Přeji všem úspěšný konec školního roku!

Eva Gelová, hlavní manažerka projektu

Co je nového z kulatého stolu
Čtvrtý kulatý stůl nabídl následující:
•
•

•
•
•

Pokračujeme i nadále ve využívání naší sítě.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava poskytla své lektory do
Olomouce našim partnerským školám. Předpokládá ukončení série svých seminářů
v Ostravě v červnu. Byla podpořena příprava pracovních listů a souvisejících
metodických listů formou připomínkování.
Mendelova univerzita v Brně podpořila aktivně přípravu některých relevantních
pracovních a metodických listů; rovněž připomínky k dalším byly poskytnuty.
Stěžejní je závěrečná konference. Podělili jsme se o povinnosti při její přípravě.
Všichni partneři vyhodnotili dosavadní spolupráci jako přínosnou a hledají příležitosti
k další spolupráci po skončení projektu.

Projekt
Projekt Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě je financován z Operačního programu MŠMT, Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v období březen 2014 až červen 2015. Tento program je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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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