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Mládež v pohybu

Každý den 
můžete vyhrát 
ceny v kvízu o 
Evropské unii. 



Úterý 1. listopadu

Zjistěte, jaké zkušenosti nabyli studenti na stáži  v jižní Anglii a v Maďarsku v rámci programu Leonardo da Vinci.

Popovídejte si se studenty o pobytu ve Francii, Norsku, Litvě, Holandsku, Velké Británii a jinde v rámci programu Erasmus.            
Využijte příležitosti a zeptejte se jich na všechno, co vás zajímá.

Zúčastněte se prezentace projektu Hlinarch a vyzkoušejte si v praxi, jak se vyrábí hliněné sgrafito. Program Leonardo da Vinci.

Popovídejte si se studenty o jejich  pobytu ve Francii, Norsku, Litvě, Holandsku, Velké Británii a dalších v rámci programu Erasmus. 
Využijte příležitosti a zeptejte se jich na všechno, co vás zajímá.

Přednosti studia univerzitního inženýrského studenta v zahraničí aneb mezinárodní úspěchy českého strojaře ve Švédsku a v Kanadě. 
Prezentace o změně životního pohledu a význam pomoci zahraničních výměnných programů pro lepší budoucnost kariérního života. 
Program Erasmus Mundus.

Aktivní poradenství pro podniky na úřadech práce u nás a v Rakousku. Svědectví ze stáže vedoucích pracovníků 5 úřadů práce               
v Rakousku v rámci programu Leonardo da Vinci.

08h15-08h45

09h00-10h00

10h15-10h45

11h00-12h00

12h15-12h45

13h00-13h45

Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Mládež v Akci, Comenius, Grundtvig, Marie Curie, Erasmus 
Mundus. Prezentace jsou otevřené pro všechny zájemce. Rezervace není nutná.

14h00-15h00

15h15-16h00
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Popovídejte si se studenty o pobytu ve Francii, Norsku, Litvě, Holandsku, Velké Británii a jinde  v rámci programu Erasmus. 
Využijte příležitosti a zeptejte se jich na všechno, co vás zajímá.  

Jak se dá vyvinout interaktivní portál s výkladovým slovníkem pro vysvětlení  odborných pojmů týkajících se nábytku v pěti jazykových 
mutacích (angličtině, bulharštině, češtině, němčině i slovenštině)? Poslechněte si zajímavé svědectví z programu Leonardo da Vinci.

  



Poslechněte si, co zažili úspěšní čeští studenti v Kanadě, Švédsku, USA či Španělsku díky programu Erasmus Mundus.

“Travelling is good for your thinking”.Vyslechněte si svědectví  z badatelskách pobytů vědců a výzkumných pracovníků 
z jednotlivých zemí Evropské unie v jejích jiných členských zemích v rámci programu Marie Curie.

Jak se dostat k práci v zahraničních neziskových organizacích? Kam vycestovat? Jak navázat kontakt s jednotlivými institucemi?  
Zeptejte se zástupců Jihomoravského kraje, který tento projekt podporuje v rámci programu Mládež v akci.

Projekty mladých lidí - jak na to? Důležité informace pro všechny, kdo chtějí vytvořit svůj projekt, najít evropské partnery a začít 
využívat mezinárodních vzdělávacích kurzů pro mladé lidi. Vhodné také pro zájemce o Evropskou dobrovolnou službu. 
Projektovou mobilitou vás provede o.s. Dynama.

Světlo ve tmě byl jedinečný dvoutýdenní projekt založený na toleranci, spolupráci, vnímání i prožitku. Setkaly se zde dva 
světy - vidoucích a nevidomých. Přijďte si poslechnout a zkusit, co všechno nevidomí s vidoucími zažili a jak se navzájem 
obohatily jejich světy. Program Mládež v akci.

Jak se dá díky evropskému programu obnovit slavkovský kroj?  Zeptejte se, jak se to podařilo Vítkovi Knotkovi a jeho přátelům 
v rámci programu Mládež v akci.

Popovídejte si se studenty o pobytu ve Francii, Holandsku, Německu, Norsku či v Turecku v rámci programu Erasmus 
a zeptejte se jich na všechno, co vás zajímá.

Popovídejte si se studenty o pobytu v Irsku, Slovinsku, Turecku, Velké Británii a dalších zemích v rámci programu Erasmus 
a zeptejte se jich na všechno, co vás zajímá.

Středa 2. listopadu
08h15-08h45

09h00-09h45

10h00-11h00

11h15-11h45

13h00-13h45

12h00-12h45

14h00-14h30

14h45-15h45
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Čtvrtek 3. listopadu
Budování školy jako otevřeného a snadno přístupného centra obce je cílem projektu Škola jako centrum obce - od pasivity 
k aktivitě v rámci evropského programu Grundtvig.

Popovídejte si se studenty o pobytu ve Slovinsku, Holandsku, Německu, Litvě, Turecku i jinde v rámci programu Erasmus 
a zeptejte se jich na všechno, co vás zajímá.

Jak probíhá spolupráce mezi českým, slovenským, rakouským a německým gymnáziem. Poslechněte si, jak se to podařilo díky 
programu Comenius v rámci projektu Cesty přes Dunaj.

Popovídejte si se studenty o pobytu ve Slovinsku, Holandsku, Německu, Litvě, Turecku i jinde v rámci programu Erasmus 
a zeptejte se jich na všechno, co vás zajímá.

Poznat jiné evropské národy, zvýšit kulturní povědomí o ostatních evropských národech, vytvořit společného turistického 
průvodce, kuchařku či CD s lidovými písněmi, to vše je součástí projektu Jak jsme podobní/různí v rámci programu Comenius. 

Popovídejte si se studenty o pobytu ve Slovinsku, Holandsku, Německu, Litvě, Turecku i jinde v rámci programu Erasmus 
a zeptejte se jich na všechno, co vás zajímá.

Mladí lidé ve věku 16 - 20 let z pěti evropských zemí spolupracují na projektu, jehož cílem je bojovat proti rasismu a xenofobii   
a učit se toleranci vůči jiným kulturám. Zeptejte se jich, jak se jim to daří. Projekt Cross Perspectives on Exile v rámci evropského 
programu Comenius. 

08h15-08h45

09h00-09h30

09h45-10h15

10h15-11h45

11h00-11h30

11h45-12h15

12h30-13h15

13h30-14h00

14h15-15h00

15h00-16h00
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Věc není věc (A thing is not the thing) - zjistěte, jak proběhly lekce pohybového divadla, dramatické výchovy, žonglování, 
psychomotorických her, práce s předmětem a mnoho dalších aktivit za účasti mladých lidí z Francie, Finska, Německa, Rumunska, 
Lotyšska, Slovenska a Česka v rámci programu Grundtvig.

Slavnostní akce za účasti JanaTruszczyńského, generálního ředitele pro vzdělávání a kulturu Evropské komise.

Inspirujte se úspěchy českého studenta v USA, Španělsku, Rakousku a Francii. Program Erasmus Mundus.



Pátek 4. listopadu
Popovídejte si se studenty o pobytu v Irsku, Holandsku, Německu, Bulharsku, Rakousku i jinde v rámci programu Erasmus 
a zeptejte se jich na všechno, co vás zajímá. 

 

08h15-08h45

09h00-09h30

09h45-10h15

10h30-11h15

11h30-12h00

12h15-12h45

13h00-13h45
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Popovídejte si se studenty o pobytu v Holandsku, Bulharsku, Norsku, Velké Británii i jinde v rámci programu Erasmus a zeptejte
se jich na všechno, co vás zajímá.

Nevíte si rady, jak vyhodnocovat efektivitu vzdělávání v firmě? Dnes si to s námi můžete vyzkoušet na počítačovém simulátoru. 
Program Leonardo da Vinci.

Popovídejte si se studenty o pobytu ve Francii, Německu, Rakousku, Velké Británii, Norsku i jinde v rámci programu Erasmus 
a zeptejte se jich na všechno, co vás zajímá.

Jak se dá vyvinout interaktivní portál s výkladovým slovníkem pro vysvětlení  odborných pojmů týkajících se nábytku
ve pěti jazykových mutacích (angličtině, bulharštině, češtině, němčině i slovenštině)? Poslechněte si zajímavé svědectví 
z programu Leonardo da Vinci.

EURES - snadný přístup k informacím o pracovních místech a příležitostech ke vzdělávání v Evropě.

Europass - dokumenty otevírající dveře ke studiu a práci v Evropě.



Gaudeamus Brno 2011
Mládež v pohybu
Výstaviště Brno 1. – 4. listopadu

Každý den 
můžete vyhrát 
ceny v kvízu o 
Evropské unii. 

Program se může změnit, aktuální informace 
najdete na stránkách:  

http://ec.europa.eu/youthonthemove
 

Program Mládež v pohybu Brno 

Slavnostní akce | Čtvrtek 3. listopadu PROGRAM

Generální ředitel Jan Truszczyński pohovoří o prioritách Evropské Unie na poli vzdělání a poté  bude 
společně s náměstkem ministra školství Jakubem Hodinářem diskutovat s mladými lidmi o výhodách, 
které jim skýtá vycestování do zahraničí za studiem či prací v rámci rozličných evropských programů. 

Součástí  bude i předání cen výhercům soutěže plakátů. Celou akcí bude provázet hudebník a textař 
Jiří Burian, ambasador Mládeže v pohybu.

15:00
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Přijd’te podebatovat s Janem Truszczyńskim, generálním 
ředitelem pro vzdělání a kulturu Evropské komise v sálu B.


