Tisková zpráva
Praha, 12. prosince 2018

Dům zahraniční spolupráce ocenil nejlepší vzdělávací projekty
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 uspořádal Dům zahraniční spolupráce v kulturním centru La
Fabrika v pražských Holešovicích slavnostní vyhlašování Cen DZS, kde odměnily nejlepší
letošní projekty v programech Erasmus+, CEEPUS, Euroguidance a eTwinning. Při této
příležitosti také představil organizátora nejlepší české akce v rámci evropské kampaně
Erasmus Days.
Slavnostní akci zahájila krátkým projevem ředitelka DZS Dana Petrova, náměstek MŠMT
Václav Velčovský a náměstkyně MŠMT Dana Prudíková.
Oceněny byly tyto projekty:
•

Erasmus+ školní vzdělávání: Let's Walk and Learn - Education viaTourist Paths
in Europe. Gymnázium Rájec - Jestřebí, obecně prospěšná společnost.

•

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava: Vzděláváme se pro lepší budoucnostpraxe žáků SOU a PrŠ v zahraničí. Střední odborné učiliště a Praktická škola KladnoVrapice, příspěvková organizace.

•

Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání: Intercultural Communicative CompetenceA Competitive Advantage for Global Employability. České vysoké učení technické
v Praze.

•

Erasmus+ vzdělávání dospělých: ECEtt Erasmus+ Mobility. Magdaléna, o.p.s.

•

Erasmus+ mládež: A Bee See Project - learning community life from the bee
collective. Rodinné centrum Srdíčko z.s.

•

eTwinning: Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity
in Success. Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace.

•

Euroguidance: Tréninky dospělosti - blok PRÁCE. Spolu dětem o.p.s.

•

Projekt univerzitní sítě CEEPUS: Design, Implementation and Use of Joint
Programs Regarding Quality in Manufacturing Engineering (RO-58).
o České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
o Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra
obrábění a montáže
o Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická
fakulta
o Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojního inženýrství

•

Erasmus Days: Dobrodružství s Erasmem. Mendelova střední škola Nový Jičín.

Anotace všech vítězných projektů jsou ke stažení ZDE.
Oceněn byl také vítěz jubilejního desátého ročníku fotosoutěže DZS pan Zdeněk
Hendrych.
Udílením Cen DZS chce Dům zahraniční spolupráce ocenit snahy a nasazení realizátorů
mezinárodních vzdělávacích projektů, kteří často i ve svém volném čase přispívají
k internacionalizaci českého školství a zpřístupňují zahraniční zkušenosti lidem, kteří by jinak
tuto možnost neměli.
Pro více informací prosím kontaktujte:
Lucie Durcová
Vedoucí informačního a komunikačního oddělení
tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz
Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast
mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS
je k dispozici na www.dzs.cz.

CENY DZS 2018
Nominace v kategorii
Erasmus+ vzdělávání
dospělých
Cílem projektu bylo zvýšit kvalifikaci a odborné kompetence pracovníků, naučit
je nové dovednosti a umožnit jim získat
profesní kontakty.

Název projektu

Prostředkem k dosažení těchto cílů se stala spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti
prevence a léčby závislostí v rámci evropské
sítě Ecett, jejíž součástí je i Magdaléna, o.p.s.
Během projektu se uskutečnilo 28 mobilit
do pěti evropských zemí, které přispěly k posílení motivace vyslaných pracovníků, zlepšily
jejich odborné kompetence, rozšířily profesionální vnímání a výrazně pomohly zkvalitnit jejich práci. Přínosy projektu pocítili nejen účastníci mobilit, ale také další členové týmu i lidé
kolem něj. V rámci projektu vznikly nejrůznější
prezentace, konaly se přednášky a konference
nebo závěrečný workshop a mezinárodní festival terapeutických komunit Kulturfest. Magdaléna, o.p.s. chce v mezinárodní spolupráci
pokračovat i nadále, a to také v roli hostitelské
organizace.

Žadatel

www.dzs.cz

ECEtt Erasmus+ Mobility

Magdaléna, o.p.s.
Zapojené země

Druh projektu

Česká republika,
Belgie, Irsko, Polsko,
Řecko, Velká Británie

Projekt mobility osob

Délka projektu

Rozpočet

24 měsíců

39 550 eur

zaměření

Zkvalitnění práce sociálních pracovníků
věnujících se lidem se závislostmi

