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Úvodník
Vážení čtenáři,
vítejte u závěrečného, pátého e-bulletinu projektu OP VK Vzdělávání mládeže k udržitelné
dopravě. Tento e-bulletin souvisí s posledním kulatým stolem našeho projektu, na němž se
podíleli pracovníci vědy a výzkumu a zástupci základních, středních a vysokých škol.
Červen je posledním měsícem naší společné práce. To nám umožňuje ohlédnout se zpět na
rok a půl dosavadní spolupráce a zároveň trochu bilancovat. Ještě nás také čeká pár
posledních společných akcí, kdy využijeme volnějšího režimu konce školního roku.
Máme obsahově hotové všechny pracovní listy a metodiky pro šest odborných témat
i úvodní obecné metodiky nad tématy. Jsou grafiky od května postupně připravovány pro
tisk. Můžeme se tedy společně těšit, že uvidíme společné dílo „černé na bílém“. Jakmile
budou vytištěny knihy s metodikami a pracovní listy pro výuku, ozvu se Vám. Zároveň budou
zpřístupněny v elektronické podobě na webu.
Co už na webu máme nyní, jsou prezentace ze závěrečné konference Rozvoj talentů, konané
3. 6. 2015 v Brně, takže si je můžete stáhnout pro Vaši potřebu. Děkuji všem zúčastněným za
jejich zájem a účast, obzvlášť pak přednášejícím, ať už z řad studentů, pedagogů nebo
výzkumných pracovníků. Doufám, že konference pro Vás byla přínosem.
Ráda bych jménem svým a mých kolegů z CDV, které bylo v roli příjemce projektu,
poděkovala všem partnerským školám – jejich vedení, pedagogům, studentům a žákům – za
skvělých 16 měsíců společné práce, kdy jsme se setkávali. Snad jsme něco naučili my Vás
a zároveň jsme se učili i my od Vás. Bylo nám potěšením… Také děkuji našim lektorům z řad
univerzitních pedagogů, z VŠB-TUO a MENDELU, za jejich vytrvalou podporu a poskytnuté
znalosti a zkušenosti po celou dobu projektu.
Jako důkaz, že jsme odvedli kus dobré práce, nám všem budou i do budoucna sloužit výstupy
projektu: metodiky s pracovními listy. Budete-li potřebovat podporu při jejich používání ve
výuce, rádi Vám pomůžeme.
Žákům a studentům přeji pěkné vysvědčení a všem pěkné léto se zaslouženým odpočinkem!

Eva Gelová, hlavní manažerka projektu

Závěrečné zprávy z kulatého stolu
Pátý kulatý stůl probral následující body:
•
•

•
•

•
•

Vyhodnotili jsme závěrečnou konferenci Rozvoj talentů jako úspěšnou. Projednali
jsme její přínosy a možná vylepšení do budoucna.
Podpora formou exkurzí v CDV nebo v terénu po skončení projektu není možná.
Nicméně, nabídka metodické nebo odborné podpory pro práci s projekty badatelsky
orientované výuky nebo pracovními listy zůstává v platnosti i po ukončení projektu.
Školní rok 2015/2016 tedy umožní už plné využití všech metodických a výukových
materiálů zpracovaných v průběhu projektu.
Poslední výzva OP VK na dobu hlavních školních prázdnin byla zaměřena pouze na
školy základní a střední; spolupráci s CDV nebo univerzitami nenabídla. Budeme tedy
nadále sledovat příležitosti i v budoucnu.
Nabídka spolupráce pro SOČ, bakalářské, diplomové a doktorandské práce ze strany
CDV zůstává.
Všichni máme zájem udržet kontakty v této síti vybudované díky projektu a podpoře
poskytovatele.

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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