Fondy EHP 2014-2021: Program Vzdělávání

Projekty institucionální
spolupráce
Inspirujte se v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku
a zlepšete výuku na školách!

Fondy EHP 2014-2021: Program Vzdělávání
Projekty institucionální spolupráce

Co je cílem projektu?
Posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi
a zavádět do výuky na školách nové metody, které budou připravovat
studenty na měnící se svět kolem nás.

Co můžete realizovat?
→ Inovovat školní kurikula
→ Vytvářet nové (společné) studijní programy a kurzy
→ Připravovat výukové materiály nebo studie
→ Pořádat workshopy a semináře na výměnu zkušeností
a dobré praxe se zahraničními kolegy

S jakým tématem zazáříte?
Demokracie, aktivní občanství a inkluze ve vzdělávání jsou
prioritní témata. Zkuste se zaměřit na rovné zacházení,
dodržování lidských práv, mediální gramotnost nebo občanskou
angažovanost a získejte ve výběrovém procesu body navíc.

Je tento projekt pro vás?
→O
 projekt mohou požádat mateřské, základní, střední i vysoké
školy z ČR
→N
 a každém projektu musí spolupracovat alespoň jedna
instituce z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, zapojit lze
také instituce z ČR
→P
 rojektové aktivity jsou určené pro zaměstnance zapojených
institucí

Jak dlouho může projekt trvat?
12 nebo 24 měsíců

S jakým grantem a na co můžete počítat?
→N
 a projekt lze získat 20 000 – 150 000 EUR, spolufinancování
není vyžadováno
→Z
 grantu lze financovat platy a odměny zaměstnanců, zahraniční
cesty, propagaci projektu nebo nákup zboží a služeb, které přímo
souvisí s projektem

Kdy můžu podat žádost?
Od 6. 11. 2020 do 17. 2. 2021.

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

Jak na to:
Střední škola
technická Most,
Ekologie na druhou
→ Jak podpořit studenty, aby
se více zajímali o ochranu
životního prostředí? Právě
na toto téma se rozhodli
zaměřit učitelé na střední
škole v Mostě. V průběhu
dvouletého projektu
plánují se dvěma norskými
organizacemi sérii čtyř
návštěv, na nichž si budou
vyměňovat zkušenosti
s výukou této problematiky.
Výsledkem projektu
bude sada inovativních
metodických materiálů
sloužící pro modernizaci
školních vzdělávacích plánů.
Cílem projektu je zapojit
žáky do diskuze a posilovat
jejich zodpovědný přístup
k životnímu prostředí.

