Fondy EHP 2014-2021: Program Vzdělávání

Projekty mobilit
Vyměňujte si studenty i zaměstnance se školami v Norsku,
na Islandu nebo v Lichtenštejnsku!

Fondy EHP 2014-2021: Program Vzdělávání
Projekty mobilit

Co je cílem projektu?
Vyslat studenty a zaměstnance na pobyt do zahraničí a zlepšit tak
jejich znalosti a kompetence.

Co můžete realizovat?
→ Výměny tříd
→ Studijní pobyty
→ Výukové pobyty
→ Pracovní a praktické stáže
→ Školení a stínování

S čím zazáříte?
Vyšlete do zahraničí studenty ze znevýhodněných skupin
nebo studenty, kteří se připravují na profesi učitele, a získejte
ve výběrovém procesu body navíc.

Je tento projekt pro vás?
→O
 projekt mohou požádat české mateřské, základní, střední
i vysoké školy, čeští zřizovatelé škol (kraje, obce a dobrovolné svazky
obcí) i české veřejné instituce působící v oblasti školního vzdělávání
na národní úrovni
→N
 a každém projektu musí spolupracovat alespoň jedna instituce
z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska
→P
 rojektové aktivity jsou určené pro studenty i zaměstnance
zapojených institucí

Jak dlouho může projekt trvat?
13 měsíců

S jakým grantem a na co můžete počítat?
→N
 a projekt lze získat 1 500 – 100 000 EUR, spolufinancování
není vyžadováno
→Z
 grantu lze financovat náklady na cestu a pobyt v zahraničí,
jazykovou přípravu účastníků, zvláštní podporu znevýhodněných
účastníků nebo propagaci a administraci projektu

Kdy můžu podat žádost?
Od 6. 11. 2020 do 10. 2. 2021.

www.dzs.cz/program/fondy-ehp
e-mail: eeagrants@dzs.cz

Jak na to:
Česká zemědělská
univerzita v Praze,
RESUME: ODPOVĚDNOST,
UDRŽITELNÝ
ROZVOJ A MOBILITY
VE VZDĚLÁVÁNÍ
→ Pedagogové z ČZU se
se svými norskými kolegy
rozhodli podpořit studenty,
kteří v budoucnu budou
působit jako učitelé odborných
předmětů na zemědělských,
lesnických či zahradnických
středních školách. Uspořádají
pro ně dva intenzivní kurzy, při
nichž budou studenti nejen
spolupracovat v mezinárodních
skupinách, ale především si
osvojí inovativní didaktické
metody, které budou moci
využívat ve svém budoucím
zaměstnání. Hlavním tématem
kurzů, které proběhnou v ČR
a v Norsku, bude udržitelný
rozvoj a občanská odpovědnost
v odborném vzdělávání.

