Kamarádi vzdělání: Podpora žáků i učitelů je nezbytná
Kamarádi vzdělání, Nadační fond České bankovní asociace na podporu
vzdělávání, zveřejnil podmínky třetího grantového kola. Hledá projekty
zaměřené na vzdělávání dětí a rozvoj učitelů.
Praha 17. 6. 2015 – Nadační fond České bankovní asociace Kamarádi vzdělání vyhlásil třetí
kolo grantového řízení, ve kterém bude rozděleno 2,5 milionů korun. Hledají se projekty, které
se zaměřují jak na posílení motivace žáků ke studiu a na posílení vztahu mezi učiteli a rodiči,
tak nově i projekty, které pomáhají ve zvyšování kvality výuky a odbornosti učitelů. Zájemci
o grant se mohou se svými projekty hlásit do 15. července 2015.
„V letošním grantovém kole jsme se rozhodli rozšířit zaměření projektů, které hledáme a chceme
podpořit. Stále se budeme věnovat projektům, které se zaměřují na integraci rodiny do procesu
vzdělávání. Nově bychom ale rádi našli také projekty, jejichž cílem jsou učitelé a zdokonalování jejich
výuky, což má v konečném důsledku velký vliv na žáky a jejich motivaci,“ přiblížil Jan Matoušek,
předseda správní rady Nadačního fondu ČBA Kamarádi vzdělání.
Podpořeny budou projekty, které zapojí více škol. Preferovány budou projekty realizované v širším
regionu (kraj, bývalý okres, několik obcí apod.), ideálně s možností jejich přenositelnosti a potenciálem
dalšího rozvoje v dalších regionech ČR. Důležitým kritériem při hodnocení bude udržitelnost projektu,
tedy jeho případný rozvoj v dalším období.
Podporu získají jakékoliv aktivity, které:
 vedou k posílení motivace žáků o studium prostřednictvím zapojení rodiny do procesu
vzdělávání,
 vedou k posilování vzájemného vztahu mezi učiteli nebo vedením základních škol a rodiči
žáků,
 poskytují škole i rodičům zpětnou vazbu o potřebách dítěte v procesu vzdělávání.
Hledáme také projekty, které prostřednictvím mentoringu či kolegiální podpory (spolupráce učitelů)
zvyšují kvalitu učitelské práce, především ve smyslu vyhodnocování jejích dopadů na učení žáků, tzn.:
 motivují učitele k reflexi vlastní práce a rozvíjí u nich dovednosti plánovat výuku, soustavně
vyhodnocovat její dopady na učení každého žáka a na základě toho ji zkvalitňovat;
 rozvíjí u učitelů komunikační a sociální dovednosti využitelné při kolegiální podpoře
(spolupráci učitelů) a aplikují naučené dovednosti v praxi;
 umožňují dlouhodobou systematickou společnou práci dvou a více učitelů týkající se přípravy,
realizace i vyhodnocování výuky.
Více se o Nadačním fondu i podmínkách grantového řízení dozvíte na www.kamaradivzdelani.cz.

Projekty podpořené v grantovém kole 2014
ADYS – Hovoříme spolu o cílech a cestách
Cílem projektu je na vzorových příkladech naučit děti vidět motivaci, cíl,
cestu a také dosažitelné zdroje a různé možnosti a postupy s tím
související. Vlastní vzpomínky na konkrétní cíle a cesty pomohou dětem
prakticky uplatnit nově získané vědění a budou odrazovým můstkem pro
vědomější a efektivnější plánování. Obohacením jsou pravidelné diskuze
s rodiči při odhalování dalších zdrojů a možností v plánech dětí. Realizované školní workshopy
pomáhají dětem dozvědět se a vyzkoušet si, jaký vliv má způsob práce na její výsledky. Na závěr
projektu je uskutečněna žákovská konference, kde si vymění své zkušenosti děti a dospělí z aktivně
zapojených škol. Nové poznatky a zkušenosti dětí i dospělých budou shrnuty do sborníku, který bude
společně s videem zdarma dostupný veřejnosti, učitelům, dětem a rodičům.
Člověk v tísni – Partneři ve vzdělávání: rodina a škola
Cílem projektu je podpora partnerského vztahu rodiny a školy, který je pro
vzdělání dětí klíčový. V rámci projektu se chceme rodičům více přiblížit
vzdělávací sadou, která jim umožní zapojit se do výuky jejich dětí příjemnou
formou a probudí v nich hlubší zájem o dění ve škole. Vzdělávací sada
bude obsahovat audiovizuální lekce, které budou vybrány tak, aby pokryly
společenskovědní základ v rozsahu odpovídajícímu občanské nauce. Ke
každému filmu bude připojena speciální aktivita, prostřednictvím které se do
výuky zapojí i rodiče žáků. Na závěr se uskuteční na pilotních školách
projektový den pro rodiče. Cílem realizace projektového dne je, aby se rodiče seznámili s moderními
trendy ve výuce, pronikli nenásilnou formou do školního prostředí a v neposlední řadě se seznámili
s pedagogy a vedením školy.
Donory Nadačního fondu Kamarádi vzdělání jsou: Českomoravská stavební spořitelna, a.s.,
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Československá obchodní banka, a. s., GE Money
Bank, a.s., HSBC Bank plc, Hypoteční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s., UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
###
O Nadačním fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání Kamarádi vzdělání
Hlavním posláním nadačního fondu je finanční podpora projektů zaměřených na děti ve věku 5 až 12
let a jejich motivaci v souvislosti se vzděláváním nejen při nástupu do školy, ale kontinuálně po celý
život. Výběr těchto projektů se uskutečňuje prostřednictvím vyhlášených grantových řízení.
Zakladatelem fondu Kamarádi vzdělání je Česká bankovní asociace, která vznikla v roce 1990 a je
dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. Česká bankovní
asociace je rovněž partnerem edukačních webových stránek www.financnivzdelavani.cz.

Další informace obdržíte na adrese:
Martina Vystavěl
Tiskové oddělení, Česká bankovní asociace
+420 224 422 094
vystavel@czech-ba.cz

