Hodnotící zpráva – Evropa hrou 2015

Základní informace
Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů.
Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale i knihovny, domovy mládeže, neziskové
organizace, a další instituce, které dosud nečerpaly finance v rámci programu Erasmus+.
Do Evropských projektových dnů 2015 – Evropa hrou, se přihlásilo celkem 67 škol a vzdělávacích
institucí z celé republiky. Projektové dny probíhaly od 4. května do 25. června 2015 na vítězných
školách.
Soutěžním úkolem bylo zpracování návrhu, jak by měl probíhat projektový den na dané škole či
instituci. Hlavním cílem bylo přiblížit Evropské státy a jejich kulturu nevšedním způsobem. Součástí
programu byl také seminář o programu Erasmus+. Ze všech přihlášených byly vybrány nejvíce
kreativní a netradiční nápady, které byly zaslány do 10. dubna 2015. Vítězné návrhy projektových dnů
získaly podporu DZS. Celkem bylo realizováno ve spolupráci s DZS 16 Evropských projektových dní po
celé republice.
Hodnotící kritéria
Komise vybírala návrhy na základě následujících kritérií:





Škola dosud nečerpala finanční prostředky v rámci programu Erasmus+
Rozsah a kreativita plánovaného programu, pedagogický přínos
Počet zapojených učitelů a žáků
Počet pozvaných hostů Evropského dne a účastníků semináře DZS

Podpora pro vítězné školy






Spolufinancování Evropského projektového dne
Doprovodné kvízy a soutěže
Věcné odměny pro žáky zúčastněné ve vzdělávacích aktivitách
Občerstvení pro účastníky semináře DZS
Propagace školy a výstupů z akce

Propagace programu Erasmus+
Akce byla určena nejen škole samotné, ale pozváni byli i zástupci obce, regionu, učitelé okolních škol,
rodiče a další hosté. Součástí akce byl také seminář o evropské spolupráci ve vzdělávání (představení
programu Erasmus+) a dalších aktivitách administrovaných Domem zahraniční spolupráce.
Výstupy
Na stránce www.evropanasimaocima.cz jsou k dispozici bližší informace a výstupy z Evropských
projektových dnů. Na této webové stránce má každá škola vlastní sekci s výstupy, která obsahuje:

stručný popis dne, fotogalerii, závěrečnou zprávu školy, odkazy na články v tisku, případně televizní
reportáž.

Statistika
Během Evropských projektových dnů se 16 seminářů o vzdělávacím programu Erasmus+ účastnilo
téměř 500 posluchačů. A více než 1700 dětí bylo zapojeno do aktivit o Evropě připravených
pracovníky DZS.
Statistika podle krajů a institucí

Kraje:
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina

Instituce:

MŠ, ZŠ, SŠ
Ostatní vzdělávací instituce

Celková hodnotící statistika

Líbil se Vám Evropský projektový
den?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Byl pro Vás seminář o Erasmu+
zajímavý?

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Považujete zapojení do programu
Erasmus+ za přínosné?

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Evropské projektové dny v číslech
Počet
Počet žáků
zúčastněných na zúčastněných v
semináři
aktivitách DZS

Datum
konání:

Název školy pořádající Evropský
projektový den:

22. 5.

Základní škola a Mateřská škola
Hrádek, okres Rokycany

37

150

26. 5.

Základní škola a Praktická škola
AŠ

39

100

28. 5.

Občanské sdružení Sebastian,
Petrovice u Karviné

13

70

2. 6.

Základní škola SEVER, Hradec
Králové, Lužická 1208

19

60

3. 6.

Základní škola, Mateřská škola
speciální, Dětský domov, Školní
družina a Školní jídelna, Nymburk

20

100

5. 6.

Základní škola Šebetov, okr.
Blansko

43

45

9. 6.

Základní škola a mateřská škola
Křižanov, Vysočina

40

150

10. 6.

16. základní škola a mateřská
škola Plzeň

27

24

11. 6.

Domov mládeže a školní jídelna
Pardubice

22

170

15. 6.

Základní škola a Mateřská škola
Slatinice, Olomouc

25

130

18. 6.

Základní škola, Česká Lípa,
Partyzánská 1053, příspěvková
organizace

25

220

19. 6.

Střední odborná škola
zdravotnická a Střední odborné
učiliště, Český Krumlov, Tavírna
343

19

150

22. 6.
23. 6.

Základní škola a Mateřská škola a
poskytovatel sociálních služeb,
Kaňka o.p.s., Tábor
ZŠ a MŠ Vlčnov

36
49

100
40

25. 6.
25. 6.

Gymnázium a Střední
průmyslová škola, Duchcov, okr.
Teplice
ZŠ Vodičkova

37
29

100
100

