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1 Možnosti studia v zahraničí
V této kapitole se dozvíte:
•

Jaké jsou možnosti studia v zahraničí pro základní školy.

Budete schopni:
•

Vysvětlit, proč existují programy, které poskytují další vzdělávání.

Klíčová slova této kapitoly:
Vzdělávání, Organizace zajišťující výměnné pobyty.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina (teorie)
V této kapitole se dozvíte o programech:
 Comenius,
 eTwinning.
Organizace zajišťující výměnné pobyty:
 Jazyková škola ROSA,
 AISE,
 EF Education First,
 Student Agency.

O PROGRAMU COMENIUS

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání pro mateřské školy, základní
školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí
pracovníci působící v těchto typech škol.
Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých
evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich
osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských
záležitostech.
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V roce 2010 jsou do programu zapojeny tyto země

27 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko,
Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Komu je program určen?
 Žákům/studentům ve školním vzdělávání - od mateřských po střední školy
 Školám zařazeným v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT: mateřské školy,
včetně speciálních
 Základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť
 Učitelům a dalším pracovníkům v těchto školách
 Asociacím, neziskovým a nevládním organizacím zapojeným do školního
vzdělávání a zástupcům těchto institucí
 Osobám a institucím zodpovědným za organizaci a poskytování vzdělání na místní,
regionální a národní úrovni
 Výzkumným centrům a institucím zabývající se problematikou celoživotního učení
 Vysokým školám, které vzdělávají učitele/budoucí učitele
 Institucím zajišťující poradenství a informační servis
TYPY AKTIVIT
I. Individuální mobility, které mohou zahrnovat:
 Mobility žáků/studentů a učitelů (např. výměny učitelů, studijní
návštěvy ředitelů, výměny studentů).
 Účast na vzdělávacích kurzech/školeních pro učitele a další
pedagogické pracovníky působící v oblasti školního vzdělávání.
 Studijní a přípravné návštěvy pro mobility, partnerství škol,
centralizované projekty nebo tematické sítě.
 Asistentské pobyty pro studenty-budoucí učitele.
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Podpora spolupráce mezi:
školami, se zaměřením na rozvoj společných vzdělávacích projektů pro
žáky/studenty a jejich učitele (Comenius - projekty partnerství škol) organizacemi
zodpovědnými za podobu školního vzdělávání, se zaměřením na posílení spolupráce mezi
regiony, včetně mezinárodní příhraniční spolupráce (Projekty Comenius REGIO).

II. Centralizované multilaterální projekty zaměřené na:
 rozvoj, propagaci a šíření dobrých příkladů ve vzdělávání, včetně
tvorby nových výukových metod a materiálů,
 výměnu zkušeností nebo tvorbu systémů, které zajišťují informace
nebo poradenství pro studenty, učitele a další osoby, na které se
vztahuje program Comenius,


vytváření, propagace a šíření nových kurzů pro učitele.

III. Centralizované tematické sítě zaměřené na:
 rozvoj vzdělávání v tematické oblasti, ve které působí,


získávání a šíření ukázek dobrých příkladů a inovačních přístupů,

 poskytování podpory projektům v dané tematické oblasti,
 analýzu potřeb a její praktické uplatnění ve školním vzdělávání.
Další aktivity/iniciativy zaměřené na podporu hlavních cílů programu Comenius, např.
e-Twinning („Doprovodné aktivity")

eTwinning
Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských,
základních a středních škol v rámci Evropské unie.
eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých
zemí realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vzdělávací
aktivitu na dálku. eTwinning nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či
předkládání projektů..
eTwinning nabízí technologické nástroje pro spolupráci škol na portálu
www.etwinning.net , kde se školy mohou do aktivity eTwinning zapojit, zaregistrovat se,
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hledat si partnerské školy a učitelé a žáci se zde mohou virtuálně setkávat, spolupracovat a
realizovat projekty na dálku.

Portál provozuje Centrální podpůrné středisko pro

eTwinning, které koordinuje aktivitu eTwinning v rámci Evropy.
V České republice se učitelé mohou obrátit na Národní podpůrné středisko pro
eTwinning (NSS), které poskytuje metodickou podporu, potvrzuje registrované projekty,
uděluje národní ceny a organizuje další aktivity pro rozvoj projektů eTwinning.1

ORGANIZACE zajišťující výměnné pobytové zájezdy

1) JAZYKOVÁ ŠKOLA ROSA

Jazyková škola Rosa ve spolupráci s partnerskými zahraničními školami pravidelně
organizuje výměnné pobyty.
Čeští studenti jsou přibližně týden ubytováni v rodinách svých výměnových
partnerů, navštěvují různé akce, účastní se výletů apod., přičemž si zpravidla hradí pouze
náklady na cestu do ciziny a zpět. Na oplátku pak rodina studenta ubytuje svého partnera,
jemuž hradí obdobný program v ČR.
V současné době máme partnerskou školu v Belgii, v Nizozemí a ve Francii,
s několika dalšími školami o partnerství a pořádání výměn jednáme.2

Jazyková škola Rosa
Ludmila Rosová
Milady Horákové 529
272 01 Kladno
Telefon: +420 312 685 333, +420 777 577 617

1
2

Zdroj: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=102&
Zdroj: http://www.jsrosa.cz/cs/vymenne-pobyty
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2) AISE - American Intercultural Student Exchange

Nezisková společnost AISE se výměnnými pobyty zabývají již řadu let. V současné
době má kontakty na více jak 4000 rodin, které souhlasili s ubytováním studenta z cizí
země. Navštívit proto můžete například Švédko, Německo, Francii nebo Velkou Británii.
Dostupné jsou však i další atypické destinace jako Monako, Thajsko, Peru , Ekvádor
nebo Austrálie. Během vaší návštěvy u zahraniční rodiny si zlepšíte jazykové schopnosti
a poznáte kulturní život jiné země. Program AISE však není jen o studiu v cizím jazyce a
proto se mnohdy setkáte s lidmi, kteří se stanou vašimi novými přáteli. Pobyt vždy trvá 10
měsíců, proto budete mít dostatek času na seznámení se všemi aspekty nového života. Po
jeho skončení dále získáte důvod pro opětovnou návštěvu vámi vybrané země – nyní se
zde budou nacházet vaši noví přátelé.3

3) Představení EF Education First

EF Education First byla založena v roce 1965 a postupně se stala největší
společností na světě v oblasti jazykového vzdělávání se školami a zastoupením v 50
zemích. EF organizuje jazykové pobyty, kurzy a studia pro všechny věkové skupiny od
začátečníků až po pokročilé. Více informací, o našich jazykových pobytech a dalších
produktech jazykového vzdělávání, můžete získat také v naší kanceláři EF Education First
v České republice ve Vodičkově ulici 26, Praha 1.

4) Student Agency

STUDENT AGENCY je největší jazykovou cestovní agenturou v České
a Slovenské republice a největším prodejem letenek.

3

Zdroj: http://www.jazykovepobyty-ef.cz/
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Zdroj: http://www.studentagency.cz/

Společnost STUDENT AGENCY nabízí letenky, jízdenky, eurovíkendy, zájezdy
do celého světa, cestu kolem světa, ubytování, pojištění, pronájem aut, autobusů, jazykové
kurzy a studium v zahraničí a mnoho dalších výhod.
STUDENT AGENCY s.r.o.
Sídlo: náměstí Svobody 17, 602 00 Brno
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