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Olomoucký kraj se zapojí do projektu REALM (29. 1. 2012)
http://www.ok4eu.cz/index.php/cs/home/33-olomoucky-kraj-se-zapoji-do-projekturealm

Olomoucký kraj se zapojí do projektu REALM
Olomoucký kraj se v roce 2012 zapojí jako zástupce České republiky do mezinárodního
projektu REALM (Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship
Initiative). Projekt vznikl ve spolupráci britského Hampshire County Council, Bruselské
vzdělávací služby a Sdružení evropských regionů (AER). Olomoucký kraj je jako jeden ze dvou
českých regionů členem AER, a to velmi aktivním členem.

Projekt spojí účastníky z 15 evropských regionů, kteří budou v průběhu celého roku pracovat
na tématech z oblasti vzdělávání dospělých. Jeho cílem je začlenit některé ze stěžejních
iniciativ, které určila Evropská komise v rámci strategie nových zdrojů růstu a pracovních
míst, do koncepce vzdělávání dospělých v členských zemích EU. Záměrem je vytvořit síť
odborníků v oblasti celoživotního vzdělávání, kteří budou výsledky roční spolupráce následně
implementovat ve vzdělávacích institucích ve své zemi. Mezi tématy se objevují např. nové
dovednosti a povolání, boj proti chudobě, inovativní EU, digitální agenda pro Evropu nebo
problematika stárnutí. Letošní rok vyhlásila Evropská komise rokem aktivního stárnutí,
účastníci si budou vzájemně předávat zkušenosti ze svých regionů, vypracují studie, které
budou reflektovat současný stav v regionu a budou k dispozici všem účastníkům.
„Pro Olomoucký kraj jde rozhodně o nový a zajímavý impuls v době, kdy občané s rostoucím
věkem nenacházejí vždy příležitosti odpovídající jejich představám a schopnostem. Věřím, že
tento mezinárodní projekt ukáže nové cesty a přispěje ke kvalitě života právě této skupině.
Projekt zprostředkovalo sdružení OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj v Bruselu.“
zdůraznil náměstek hejtmana Fischer.
Jako zástupce z regionu byla vybrána Univerzita Palackého, která se v rámci zkoumání zaměří
na témata mládež v pohybu, nové dovednosti a povolání a využití informačních technologií.
Proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty UP, PhDr.
Hana Marešová, Ph.D., se zúčastní čtyř seminářů, které budou v průběhu tohoto roku
pořádány v Bruselu. Jeden z nich se uskuteční v říjnu v rámci tzv. Týdne měst a regionů
(Open Days 2012).

„Projekt hodnotíme jako velmi přínosný nejen z důvodu načerpání nových zkušeností, ale
zároveň jako výbornou příležitost prezentace České republiky v evropském kontextu. Na
druhém, květnovém setkání pracovního týmu budu na výsledcích práce Centra celoživotního
vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého prezentovat základní strategie
celoživotního vzdělávání v Olomouckém regionu a v České republice. Vítám také možnost
navázání nových kontaktů pro případnou další spolupráci v rámci evropského prostoru.“
dodala proděkanka Marešová.
Projekt je financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig a z rozpočtu budou
účastníkům hrazeny veškeré náklady spojené s účastí na zahraničních setkáních.
Více na: http://www3.hants.gov.uk/realm




Pedagogická fakulta Univerzity Palackého se jako zástupce České republiky zúčastní
v Bruselu projektu REALM
http://www.upol.cz/aktualita/clanek/pedagogicka-fakulta-univerzity-palackehosenbspjako-zastupce-ceske-republiky-zucastni-vnb/

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého se jako zástupce
České republiky zúčastní v Bruselu projektu REALM
Autor: -pdf-

Univerzita Palackého byla vybrána jako zástupce Olomouckého kraje a České republiky do
mezinárodního projektu REALM (Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020
Flagship Initiative), který bude realizován v Bruselu v průběhu roku 2012.
Projekt, který je financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig, vznikl ve
spolupráci britského Hampshire County Council, Bruselské vzdělávací služby a Sdružení
evropských regionů (AER). Spojí účastníky z 15 evropských regionů, kteří budou v průběhu
roku pracovat na tématech z oblasti vzdělávání dospělých. Jeho cílem je začlenit některé ze
stěžejních iniciativ, které určila Evropská komise v rámci strategie nových zdrojů růstu a
pracovních míst, do koncepce vzdělávání dospělých v členských zemích EU. Záměrem je
vytvořit síť odborníků v oblasti celoživotního vzdělávání, kteří budou výsledky roční
spolupráce následně implementovat ve vzdělávacích institucích ve své zemi.
Univerzitu Palackého bude v projektu reprezentovat proděkanka pro studijní záležitosti a
celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty UP, PhDr. Hana Marešová, Ph.D., která bude na
druhém setkání prezentovat základní strategie celoživotního vzdělávání na UP, a to zejména
v oblasti nových kompetencí a využívání informačních a komunikačních technologií ve
vzdělávání dospělých.
Více informací: http://www.ok4eu.cz/index.php/cs/home/33-olomoucky-kraj-se-zapoji-doprojektu-realm




Univerzita Palackého se v Bruselu zapojí do projektu vzdělávání dospělých (10. 2.
2012)
http://www.vysokeskoly.cz/clanek/pedagogicka-fakulta-up-se-jako-zastupce-ceskerepubliky-zucastni-v-bruselu-projektu-realm

Univerzita Palackého se v Bruselu zapojí do projektu
vzdělávání dospělých
Univerzita Palackého byla vybrána jako zástupce Olomouckého kraje a České republiky do
mezinárodního projektu REALM (Regional Adult Learning Multipliers and the Europe
2020 Flagship Initiative), který bude realizován v Bruselu v průběhu roku 2012.
Projekt, který je financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig, vznikl ve
spolupráci britského Hampshire County Council, Bruselské vzdělávací služby a Sdružení
evropských regionů (AER). Spojí účastníky z 15 evropských regionů, kteří budou v průběhu
roku pracovat na tématech z oblasti vzdělávání dospělých. Jeho cílem je začlenit některé ze
stěžejních iniciativ, které určila Evropská komise v rámci strategie nových zdrojů růstu a
pracovních míst, do koncepce vzdělávání dospělých v členských zemích EU. Záměrem je
vytvořit síť odborníků v oblasti celoživotního vzdělávání, kteří budou výsledky roční
spolupráce následně implementovat ve vzdělávacích institucích ve své zemi.
Univerzitu Palackého bude v projektu reprezentovat proděkanka pro studijní záležitosti a
celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty UP, PhDr. Hana Marešová, Ph.D., která bude na
druhém setkání prezentovat základní strategie celoživotního vzdělávání na UP, a to zejména
v oblasti nových kompetencí a využívání informačních a komunikačních technologií ve
vzdělávání dospělých.
Více informací naleznete zde.

Zdroj: tisková zpráva

http://www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XXI/zurnal2115.pdf

http://www.ok4eu.cz/index.php/cs/home/52-ok4eu-podporuje-evropsky-rok-aktivnihostarnuti
18. 4. 2012

Aktuality
OK4EU podporuje Evropský rok aktivního stárnutí
Zájmové sdružení právnických osob OK4EU se zapojilo do semináře EU a MY „50+“, který
se uskutečnil ve středu 18. dubna.
Seminář je součástí celorepublikové série a klade si za cíl podpořit diskuzi na téma aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity. Právě ty byly Evropskou komisí stanoveny jako priority
tohoto roku.
Během celodenního semináře byly zájemcům z řad široké veřejnosti představeny aktivity
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které tento rok probíhají. Zmíněny byly i příklady
dobré praxe a již uskutečněné projekty. Semináře se zúčastnili zástupci veřejného sektoru,
neziskových organizací, vzdělávacích institucí, ale i soukromých společností, protože
problematika aktivního stárnutí a s ním spojených doprovodných služeb je dnes s ohledem na
rostoucí věk populace stále aktuálnější a dotýká se všech oblastí.
OK4EU v souladu s letošními evropskými prioritami zapojilo Olomoucký kraj do
mezinárodního projektu REALM, který se problematikou aktivního stárnutí rovněž zabývá.
V květnu představí při dalším setkání pracovní skupiny v Bruselu zástupkyně Univerzity
Palackého, proděkanka Pedagogické fakulty pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání
PhDr. Hana Marešová, případovou studii z Olomouckého kraje.
„Projekt hodnotíme jako velmi přínosný nejen z důvodu načerpání nových zkušeností, ale
zároveň jako výbornou příležitost prezentace České republiky v evropském kontextu. Na
květnovém setkání pracovního týmu budu na výsledcích práce Centra celoživotního
vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého prezentovat základní strategie
celoživotního vzdělávání v Olomouckém regionu a v České republice. Vítám také možnost
navázání nových kontaktů pro případnou další spolupráci v rámci evropského prostoru,“
dodala proděkanka Marešová.




Představení ESF projektu Univerzity Palackého v Bruselu (9. 7. 2012)
http://www.ok4eu.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/84-predstaveni-esf-projektuuniverzity-palackeho-v-bruselu

Představení ESF projektu Univerzity Palackého v Bruselu
9. července 2012 Brusel - Proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, PhDr. Hana Marešová, Ph.D., se zúčastnila dalšího
z mezinárodních seminářů v Bruselu, během něhož představila úspěšný ESF projekt UP z
oblasti vzdělávání dospělých.
Série seminářů se koná v rámci mezinárodního projektu REALM (Regional Adult Learning
Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiative) a Univerzita Palackého je zde zapojena
jako zástupce Olomouckého kraje. Projekt vznikl ve spolupráci britského Hampshire County
Council, Bruselské vzdělávací služby a Shromáždění evropských regionů (AER).
Projekt REALM spojuje účastníky z 15 evropských regionů, kteří v průběhu celého roku
pracují na tématech z oblasti vzdělávání dospělých. Záměrem je vytvořit síť odborníků v
oblasti celoživotního vzdělávání, kteří budou výsledky roční spolupráce následně
implementovat ve vzdělávacích institucích ve své zemi. Mezi tématy se objevují např. nové
dovednosti a povolání, boj proti chudobě, inovativní EU, digitální agenda pro Evropu nebo
problematika stárnutí. Rok 2012 vyhlásila Evropská komise rokem aktivního stárnutí,
účastníci si budou vzájemně předávat zkušenosti ze svých regionů, představí případové
studie, které budou reflektovat současný stav v regionu a budou k dispozici všem
účastníkům.
Projekt je financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig a z rozpočtu jsou
účastníkům hrazeny veškeré náklady spojené s účastí na zahraničních setkáních. První ze
seminářů se uskutečnil v únoru 2012, ten poslední připadá na začátek října, kdy se bude
konat současně v Bruselu Týden evropských měst a regionů - tzv. Open Days. Pravidelně se
seminářů účastní nejen představitelé zapojených regionů, ale také zástupci Evropské komise.
Ti mohou porovnat příklady dobré praxe z jednotlivých členských států EU.
Ve středu 4. 7. 2012 se uskutečnil třetí ze série seminářů, na kterém měla dr. Hana Marešová
vystoupení v části „Digitální agenda“. Tematicky navázalo na předchozí prezentaci Univerzity
Palackého (v rámci druhého semináře k tématu New Skills and Jobs) věnované ESF projektu
ICT kurzy pro pedagogické pracovníky (http://www.kurzyict.upol.cz) a bylo věnováno
prezentaci zkušeností PdF UP s využitím multiuživatelského virtuálního prostředí v
celoživotním vzdělávání.
Dr. Marešová se v Bruselu v rámci pracovní cesty také setkala se zástupcem stálé
představitelky ČR při EU Jakubem Dürrem, který v minulosti působil na Univerzitě Palackého
jako prorektor. Na Stálém zastoupení ČR dále jednala s Evou Kafkovou z Úseku sektorových
agend B pro oblast vzdělávání, kultury, mládeže, audiovize a sportu o budoucím programu
Erasmus pro všechny. Účast na projektu REALM zprostředkovalo sdružení OK4EU, které
zastupuje Olomoucký kraj při Evropské unii. Sdružení připravilo pracovní program dr.
Marešové v Bruselu.




Představení ESF projektu Univerzity Palackého v Bruselu (12. 7. 2012)
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Predstaveni-ESF-projektu-Univerzity-Palackehov-Bruselu-1894/clanek

Představení ESF projektu Univerzity Palackého v Bruselu
12. července 2012 - 12:21
Zpět na seznam článků
Projekt je financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig

Představení projektu v Bruselu foto: B. Poštulková
Proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého, Hana Marešová, se zúčastnila dalšího z mezinárodních seminářů v Bruselu,
během něhož představila úspěšný ESF projekt UP z oblasti vzdělávání dospělých.

Série seminářů se koná v rámci mezinárodního projektu REALM (Regional Adult Learning
Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiative) a Univerzita Palackého je zde zapojena
jako zástupce Olomouckého kraje. Projekt REALM spojuje účastníky z 15 evropských regionů,
kteří v průběhu celého roku pracují na tématech z oblasti vzdělávání dospělých.
Záměrem je vytvořit síť odborníků v oblasti celoživotního vzdělávání, kteří budou výsledky
roční spolupráce následně implementovat ve vzdělávacích institucích ve své zemi. Mezi
tématy se objevují např. nové dovednosti a povolání, boj proti chudobě, inovativní EU,
digitální agenda pro Evropu nebo problematika stárnutí. Rok 2012 vyhlásila Evropská komise
rokem aktivního stárnutí, účastníci si budou vzájemně předávat zkušenosti ze svých regionů,
představí případové studie, které budou reflektovat současný stav v regionu a budou
k dispozici všem účastníkům.

První ze seminářů se uskutečnil v únoru 2012, ten poslední připadá na začátek října, kdy se
bude konat současně v Bruselu Týden evropských měst a regionů - tzv. Open Days.
Pravidelně se seminářů účastní nejen představitelé zapojených regionů, ale také zástupci
Evropské komise. Ti mohou porovnat příklady dobré praxe z jednotlivých členských států EU.
Ve středu 4. července se uskutečnil třetí ze série seminářů, na kterém měla proděkanka
Hana Marešová vystoupení v části „Digitální agenda“. Tematicky navázalo na předchozí
prezentaci Univerzity Palackého věnované ESF projektu ICT kurzy pro pedagogické
pracovníky a bylo věnováno prezentaci zkušeností PdF UP s využitím multiuživatelského
virtuálního prostředí v celoživotním vzdělávání.
Proděkanka Marešová se v Bruselu v rámci pracovní cesty také setkala se zástupcem stálé
představitelky ČR při EU Jakubem Dürrem, který v minulosti působil na Univerzitě Palackého
jako prorektor. Na Stálém zastoupení ČR dále jednala s Evou Kafkovou z Úseku sektorových
agend B pro oblast vzdělávání, kultury, mládeže, audiovize a sportu o budoucím programu
Erasmus pro všechny. Účast na projektu REALM zprostředkovalo sdružení OK4EU, které
zastupuje Olomoucký kraj při Evropské unii. Sdružení připravilo pracovní program Hany
Marešové v Bruselu.
Autor: red. M. Vráželová, foto: B.Poštulková




Proděkanka pedagogické fakulty představila v Bruselu, jak využít virtuální prostředí
(12. 7. 2012)
http://m.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/prodekanka-pedagogicke-fakulty-predstavilav-bruselu-jak-vyuzit-virtualni-prostredi/

Proděkanka pedagogické fakulty představila
v Bruselu, jak využít virtuální prostředí

Neformální
Foto: OK4EU
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Zkušenostem s využitím multiuživatelského virtuálního prostředí v celoživotním vzdělávání
věnovala své vystoupení na mezinárodním semináři v Bruselu proděkanka pedagogické
fakulty Hana Marešová. Předvedla, jak může fungovat prostředí Second Life, v němž pedagog
vyučuje přes internet. Využití virtuálního prostředí je v Olomouci součástí kurzů ICT pro
pedagogické pracovníky.
Šlo o druhou prezentaci Univerzity Palackého v projektu Regional Adult Learning Multipliers
and the Europe 2020 Flagship Initiative (REALM). Jeho cílem je vytvořit síť odborníků, kteří

budou výsledky roční spolupráce zavádět ve vzdělávacích institucích v patnácti zemích. Účast
na projektu zprostředkovalo fakultě sdružení OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj při
Evropské unii.
Proděkanka Marešová v Bruselu zároveň jednala na počátku července o připravovaném
programu Erasmus pro všechny.
(mav)




Univerzita Palackého představila úspěšný projekt v Bruselu (12. 7. 2012)
http://www.kr-olomoucky.cz/univerzita-palackeho-predstavila-uspesny-projekt-vbruselu-aktuality-1136.html

Univerzita Palackého představila úspěšný
projekt v Bruselu
12Čvc2012

Ve středu 4. července se v Bruselu uskutečnil mezinárodní seminář na téma digitální agendy
a jejího vlivu na vzdělávání dospělých v regionech. Seminář byl určený pro odborníky
v oblasti celoživotního vzdělávání z 15 evropských regionů. Za Univerzitu Palackého
v Olomouci na něm vystoupila Hana Marešová, proděkanka pedagogické fakulty, která
zúčastněným představila úspěšný projekt univerzity zaměřený na vzdělávání pedagogů v
oblasti informačních a komunikačních technologií. Prezentaci univerzity v Bruselu
zprostředkovalo sdružení OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj při Evropské unii.
Projekt univerzity probíhá od roku 2010. Klade si za cíl proškolit na dvě stovky pedagogických
pracovníků základních a středních škol v používání informačních a komunikačních technologií
ve výuce. Univerzita pro tento účel vytvořila 9 akreditovaných kurzů. Jedná se například o
kurz informačních a komunikačních technologií ve výuce anglického jazyka na prvním stupni
nebo kurz zaměřený na moderní prezentaci prostřednictvím interaktivní tabule.
Proděkanka Marešová se v Bruselu setkala také se zástupcem stálé představitelky ČR při EU
Jakubem Dürrem, který v minulosti působil na Univerzitě Palackého jako prorektor. Na
Stálém zastoupení ČR jednala s Evou Kafkovou z Úseku sektorových agend B pro oblast
vzdělávání, kultury, mládeže, audiovize a sportu o budoucím programu Erasmus pro všechny.
Seminář Digitální agenda se konal v rámci mezinárodního projektu REALM, do kterého
je Univerzita Palackého zapojena jako zástupce Olomouckého kraje. Projekt vznikl ve
spolupráci britského Hampshire County Council, Bruselské vzdělávací služby a Shromáždění
evropských regionů. O projektu REALM kraj informoval v článku zde.
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Open Days v Bruselu
04. října 2012 - 10:26
Zpět na seznam článků
Olomoucký kraj se představuje také projektem Cestování časem

ilustrační snímek zdroj foto:B:Poštulková
Ve dnech 8. - 11. října se v Bruselu již po desáté uskuteční Open Days 2012 - Evropský týden
regionů a měst, který je zaměřen na regionální rozvoj.

V rámci Evropského týdne měst a regionů proběhne v Bruselu přes sto seminářů a debat
s účastníky z celé Evropy. Semináře se zaměří na témata „Chytrý a zelený růst pro všechny“,
„Územní spolupráce“ a „Dosahování výsledků“. Cílem Open Days 2012 je umožnit setkání
zástupců z regionů, odborníků z praxe, politických představitelů, podnikatelů, zástupců
univerzit a médií a společně diskutovat o výzvách evropských regionů a hledání společných
řešení. Semináře se budou věcně dotýkat příprav na budoucí programovací období politiky
soudržnosti 2014 – 2020.
Olomoucký kraj se Týdne měst a regionů účastní pravidelně. „Jsme rádi, že můžeme ve
spolupráci s partnerským regionem Opole představit úspěšný projekt přeshraniční
spolupráce. Open Days se letos v Bruselu osobně zúčastní odborníci z Krajského úřadu
Olomouckého kraje, kteří mohou načerpat cenné zkušenosti a inspiraci do další práce,“
doplňuje Michael Fischer, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj se aktivně zapojí do letošního ročníku Open Days 2012 představením
projektu Cestování časem, který je financován z Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR - Polsko 2007-2013. Seminář na téma „Přeshraniční trh práce – výzva, která
přináší změnu“, se uskuteční v úterý 9. října. Ve spolupráci s dalšími devíti evropskými
regiony jej připravil Olomoucký kraj.
Ve středu 10. října proběhne v Bruselu během Open Days poslední ze série seminářů
mezinárodního projektu REALM, kterého se zúčastní proděkanka pro studijní záležitosti a
celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty UP Hana Marešová. Projekt REALM spojuje
účastníky z 15 evropských regionů a Olomoucký kraj je zde zapojen jako jediný český
zástupce. Pracovní setkání se zaměří na téma, jak efektivní využívání zdrojů přispívá ke
vzdělávání dospělých v evropských regionech.
Sdružení OK4EU organizuje jako doplňkovou aktivitu k Open Days 2012 fotografickou
soutěž pro studenty středních škol v Olomouckém kraji s názvem „Evropa všude, kam se
podívám“.
Více o soutěži ZDE.
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Olomoucký kraj se představí na Open Days
v Bruselu 5Říj2012
Ve dnech 8. až 11. října bude Brusel již podesáté hostit Evropský týden regionů a měst
nazvaný Open Days. Letošní ročník nabídne přes 100 seminářů a debat s účastníky z celé
Evropy. Tematicky se akce zaměří na územní spolupráci nebo na chytrý a zelený růst pro
všechny. Semináře se budou věcně dotýkat také příprav na budoucí programovací období
politiky soudržnosti 2014 – 2020. Na Open Days nebude chybět ani Olomoucký kraj, který
v úterý 9. října představí mezinárodnímu publiku projekt Cestování časem.
„Cílem Open Days 2012 je umožnit setkání zástupců z regionů, odborníků z praxe,
politických představitelů, podnikatelů, zástupců univerzit a médií a společně diskutovat o
výzvách evropských regionů a hledat společná řešení. Jsme rádi, že letos můžeme ve
spolupráci s partnerským regionem Opole na Open Days představit úspěšný projekt
přeshraniční spolupráce Cestování časem,“ uvedl Michael Fischer, první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje.
Účast Olomouckého kraje na Open Days organizačně zajišťuje sdružení OK4EU, které
zastupuje kraj při Evropské unii. Sdružení OK4EU organizuje jako doplňkovou aktivitu k
Open Days 2012 fotografickou soutěž pro studenty středních škol v Olomouckém kraji
s názvem „Evropa všude, kam se podívám“. Soutěž, která probíhá od 1. října do 19. listopadu,
je rozdělena do tří kategorií. Soutěž chce zvýšit zájem studentů o dění v kraji i Evropské unii.
Vítěz každé kategorie získá zájezd do Bruselu spojený s návštěvou evropských institucí.
Ostatní výherci obdrží hodnotné věcné ceny.
Ve středu 10. října proběhne během Open Days poslední ze série seminářů mezinárodního
projektu REALM, kterého se zúčastní proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní
vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Hana Marešová. Pracovní
setkání se zaměří na to, jak efektivní využívání zdrojů přispívá ke vzdělávání dospělých
v evropských regionech.
Více informací poskytne Michaela Vráželová na emailu vrazelova@ok4eu.cz.
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Závěrečný seminář projektu REALM v Bruselu
15Říj2012

Ve středu 10. října se v Bruselu uskutečnil poslední ze série seminářů mezinárodního
projektu REALM. Přímo v místě konání se ho zúčastnila proděkanka pro studijní záležitosti a
celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Hana Marešová. Na
závěrečném setkání došlo k formulaci doporučení, která budou předána Evropské komisi pro
přípravu tematických dokumentů nového programovacího období, zároveň byly
zformulovány možnosti další spolupráce v rámci vytvořené sítě odborníků v období po
ukončení projektu REALM a vytvořena virtuální síť spolupracovníků v rámci sociální sítě
LinkedIn.
Seminářů REALM se pravidelně účastnili nejen zástupci zapojených evropských regionů, ale
také představitelé Evropské komise. Setkání pracovní skupiny pro ně bylo příležitostí poznat
a vyhodnotit konkrétní příklady dobré praxe z členských států EU. Na červencovém setkání
představila proděkanka Marešová úspěšný ESF projekt Univerzity Palackého z oblasti
vzdělávání dospělých a využití virtuálního prostředí.
Mezi tématy se objevily např. nové dovednosti a povolání, mládež v pohybu, boj proti
chudobě, inovativní EU, digitální agenda pro Evropu nebo problematika aktivního stárnutí.
Projekt je financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig, jeho rozpočet činí
170.000 EUR.

Zapojení Univerzity Palackého do projektu projektu REALM a účast Olomouckého kraje na
Open Days 2012 zprostředkovalo sdružení OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj při
Evropské unii.
Více informací je k dispozici v přiložené tiskové zprávě.

Ke stažení
Tisková zpráva315 kBuložit »
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Závěrečný seminář projektu REALM
v Bruselu
Autor: Hana Marešová

Foto: M. Vráželová
Ve středu 10. října 2012 se v Bruselu uskutečnil poslední ze série seminářů mezinárodního
projektu REALM, kterého se v průběhu roku 2012 za Českou republiku účastnila proděkanka
pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého,
PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Projekt spojil účastníky z 15 evropských regionů, kteří v průběhu celého roku pracovali na
tématech z oblasti vzdělávání dospělých. Jeho cílem bylo začlenit některé ze stěžejních
iniciativ, které určila Evropská komise v rámci strategie nových zdrojů růstu a pracovních
míst, do koncepce vzdělávání dospělých v členských zemích EU. Projekt REALM byl
financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig, jeho rozpočet činil 170.000
EUR. Projekt vznikl ve spolupráci britského Hampshire County Council, Bruselské
vzdělávací služby a Sdružení evropských regionů (AER).
Na závěrečném setkání došlo k formulaci doporučení, která budou předána Evropské komisi
pro přípravu tematických dokumentů nového programovacího období, zároveň byly
zformulovány možnosti další spolupráce v rámci vytvořené sítě odborníků v období po
ukončení projektu REALM a vytvořena virtuální síť spolupracovníků v rámci sociální sítě
LinkedIn.
Seminářů REALM se pravidelně účastnili nejen zástupci zapojených evropských regionů, ale
také představitelé Evropské komise. Setkání pracovní skupiny pro ně bylo příležitostí poznat a
vyhodnotit konkrétní příklady dobré praxe z členských států EU. Na červencovém setkání
představila proděkanka Marešová úspěšný ESF projekt Univerzity Palackého z oblasti
vzdělávání dospělých a využití virtuálního prostředí Second Life ve vzdělávání.
Mezi tématy jednotlivých seminářů se objevily např. nové dovednosti a povolání, mládež
v pohybu, boj proti chudobě, inovativní EU, digitální agenda pro Evropu nebo problematika
aktivního stárnutí.



http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Jak-koncil-mezinarodni-projekt-REALM-v-Bruselu2406/clanek

Jak končil mezinárodní projekt REALM v Bruselu
14. října 2012 - 14:32
Zpět na seznam článků
Palackého univerzitu, která se zapojila do projektu, zastupovala proděkanka Marešová

Jak končil mezinárodní projekt REALM v Bruselu foto:M.Vráželová
Ve středu 10. října se v Bruselu uskutečnil poslední ze série seminářů mezinárodního projektu
REALM. Přímo v místě konání se ho zúčastnila proděkanka pro studijní záležitosti a
celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Hana Marešová.
Série seminářů se konala v rámci mezinárodního projektu REALM a Univerzita Palackého je
zde zapojena jako zástupce Olomouckého kraje. Projekt REALM spojil po celý rok 2012
účastníky z 15 evropských regionů, kteří pracovali na tématech v oblasti vzdělávání
dospělých. Záměrem bylo vytvořit síť odborníků v oblasti celoživotního vzdělávání, kteří
budou výsledky roční spolupráce následně implementovat ve vzdělávacích institucích ve své
zemi. Na závěrečném setkání došlo k formulaci doporučení, která budou předána Evropské
komisi pro přípravu tematických dokumentů nového programovacího období, zároveň byly
zformulovány možnosti další spolupráce v rámci vytvořené sítě odborníků v období po
ukončení projektu REALM a vytvořena virtuální síť spolupracovníků v rámci sociální sítě
LinkedIn.

Seminářů REALM se pravidelně účastnili nejen zástupci zapojených evropských regionů, ale
také představitelé Evropské komise. Setkání pracovní skupiny pro ně bylo příležitostí poznat a
vyhodnotit konkrétní příklady dobré praxe z členských států EU. Na červencovém setkání
představila proděkanka Marešová úspěšný ESF projekt Univerzity Palackého z oblasti
vzdělávání dospělých a využití virtuálního prostředí.

Mezi tématy se objevily např. nové dovednosti a povolání, mládež v pohybu, boj proti
chudobě, inovativní EU, digitální agenda pro Evropu nebo problematika aktivního stárnutí.
Projekt je financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig, jeho rozpočet činí
170.000 EUR.
Poslední se seminářů se uskutečnil během Týdne evropských měst a regionů (tzv. Open Days
2012). V Bruselu se v tuto dobu koná přes sto odborných seminářů, na nichž se setkávají
zástupci z regionů a političtí představitelé. Společně diskutují o výzvách evropských regionů a
hledání společných řešení. Semináře se věcně dotýkají příprav na budoucí programovací
období politiky soudržnosti 2014–2020. Olomoucký kraj představil projekt Cestování časem,
který je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2007–2013.

Autor: red.,M.Vráželová, foto:M.Vráželová

