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Vzdělávání nekončí ve školních lavicích, věnujeme se i pedagogům a 
dospělým. 

Česká republika se řadí k zemím s nízkým zapojením do vzdělávání dospělých. Oproti 
západním a severským zemím, kde se tématu vzdělávání v dospělosti věnují až z 20 %, se 
v ČR podíl na vzdělávání dospělých pohybuje pouze na úrovni 5,5 %. Přitom vzdělávání 
nekončí ve školních lavicích, věnovat se je třeba i pedagogům a lektorům, protože ti hrají 
klíčovou roli ve zkvalitňování vzdělávání u nás. Díky evropskému partnerství a programu 
ERASMUS+ se daří přenášet zkušenosti ze zahraničí, ale také rozšiřovat nabídku školení 
pro učitele a lektory.   

V porovnání se západními a severskými zeměmi věnuje Česká republika minimální 
pozornost vzdělávání dospělých. Přitom odborná veřejnost mluví o důležitosti vzdělávání 
v dospělosti a stále více na nízký zájem v ČR upozorňuje. „V zahraničí ze vzdělávání 
dospělých stalo nedílnou součástí aktivního života a podílí se na vzdělávání v těchto zemích 
až z 20 %. V České republice je to pak pouze 5,5%,“ upozorňuje Dana Feferlová, ředitelka 
Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (JSRLZ) a dodává, že vzdělávání 
nekončí ve školních lavicích a naopak je mu třeba věnovat pozornost i z pohledu zlepšování 
vzdělávání u nás: „Právě učitelé a lektoři by měli držet krok s dobou, získávat nové 
zkušenosti a vzdělávat se,“ vysvětluje Dana Feferlová a doplňuje, že díky evropské 
partnerství a projektu v rámci programu ERASMUS+ jedna z takových aktivit probíhá právě 
i na jihu Čech.   

Partneři z celkem šesti zemí Evropské unie se zaměřili ve svých společných aktivitách na 
podporu vzdělávání učitelů, kteří tak získávají znalosti o aktuálních trendech ve svém oboru.  
Michal Heřman z budějovického Domu dětí a mládeže přibližuje zkušenosti, které nabíral 
při zahraniční návštěvě: „Týden v Berlíně mi dal nový pohled na možnosti vedení 
mimoškolních aktivit. Díky návštěvám několika berlínských laboratoří a STEM klubů jsem 
zároveň načerpal novou inspiraci, získal zkušenosti a jsem rád, že některé z nich budu moci 
aplikovat i při své práci. Dalším bonusem pro mě bylo poznat i učitele z jiných zemí, získání 
nových kontaktů a prohloubení jazykových kompetencí.“  

Právě na vzdělávání učitelů, výměnu odborných zkušeností, ale i těch učitelských, které pak 
mohou lektoři a učitelé dál předávat svým žákům cílí projekt Clean, green future through 
STEM-sport clubs, do kterého je zapojena i Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů. 
“Pokud chceme, aby měli žáci a studenti poskytnuto kvalitní vzdělávání, musíme začít o krok 
výš. Pouze kvalitní učitel či lektor dokáže poskytnout potřebné vzdělání a motivovat žáky. 
V rámci ERASMUS+ máme výbornou možnost nabídnout vybraným pedagogům i zahraniční 
zkušenosti v rámci krátkodobých mobilit. Ta je vždy vítaná a přínosná,“ popisuje manažerka 
projektu Michaela Rychnavská a dodává, že akce v Berlíně, která proběhla na začátku 
dubna, se zaměřila na inspiraci mimoškolních aktivit přírodovědných a technických oborů a 
na zkušenou vyrazili spolu s JSRLZ také dva lektoři z jihu Čech. 

 



 

 

 

Projekt Clean, green future through STEM-sport clubs je zaměřen na zvyšování úrovně 
odborného vzdělávání technických a přírodovědných oborů. V rámci projektu si partneři 
kladou za cíl posílit spolupráci škol, firem a dalších aktérů trhu práce na regionální a 
mezinárodní úrovni a tím motivovat žáky základních škol ke studiu technických a 
přírodovědných oborů. Všech sedm partnerů je z oblasti vzdělávání. Jedná se o střední 
odborné školy a vzdělávací organizace ze šesti zemí, Norska, Německa, Chorvatska, 
Maďarska, Itálie a České republiky. Lead partnerem projektu, který je financován v rámci 
programu ERASMUS+, je norská střední škola z Oddy.  

Hlavním výstupem projektu bude vytvoření webové platformy včetně e-learningové 
platformy, která poskytne budoucím návštěvníkům určitý návod na tvorbu STEM klubů. 
Součástí webové platformy budou konkrétně popsány příklady dobré praxe v organizování 
a realizaci mimoškolních aktivit pro podporu a popularizaci techniky, matematiky a 
přírodovědy. V rámci projektu jsou plánovány celkem tři zahraniční krátkodobé pobyty 
studentů a pedagogů, kteří budou moc získat nové zkušenosti v oblasti STEM klubů, zvýšit 
si své jazykové ale i odborné kompetence. 

 
 
 
 
Kontakt:  
Ing. Michaela Rychnavská |projektová manažerka  
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.  
e-mail: rychnavska@jhk.cz  
tel.: 420 601 058 587 

  

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.  
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. (dále JSRLZ) je odbornou organizací zaměřenou 
na realizaci aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů a na zpracování analýz a šetření spojených s touto 
problematikou. JSRLZ byla založena v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK) s cílem 
zajistit komunikaci a spolupráci mezi regionálními aktéry trhu práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a 
zajistit realizaci konkrétních aktivity, které budou v souladu s potřebami Jihočeského regionu.  
Posláním Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. je působit jako odborná platforma s 
vysokou neformální autoritou spojující pohledy regionálních aktérů a přispívat ke strategickému 
orientování činností těchto aktérů zainteresovaných na rozvoji lidských zdrojů spolu s podněcováním, 
přípravou a realizací aktivit naplňující klíčové priority v regionu.  
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