Ocenění Pečeť kvality Grundtvig 2012
V roce 2012 se koná již 3. ročník soutěže Pečeť kvality Grundtvig v České republice, při jejíž příležitosti
budou oceněny nejkvalitnější projekty partnerství realizované a úspěšně dokončené v období let
2009–2011. Ocenění budou předávána při slavnostním zahájení akce pro širokou dospělou veřejnost
a pro vzdělavatele dospělých, Grundtvig Day 2012 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! (6. září 2012,
Dům zahraničních služeb a jeho okolí).
Cíl soutěže:
•
•
•
•
•

ocenit kvalitní práci řešitelů projektů a seznámit s jejich úspěchy a výsledky širší
veřejnost;
inspirovat řešitele úspěšných projektů k pokračování na bázi mezinárodní
spolupráce;
zdůraznit vysokou kvalitu decentralizovaných projektů, které i přes nižší rozpočet
vynikají zajímavými a inspirativními výstupy mezinárodní spolupráce;
stimulovat předkladatele projektů k zaměření na kvalitu;
zviditelnit význam programu Grundtvig pro vzdělávání dospělých (nejen) v České
republice.

Projekty, které budou oceněny, musely splnit následující kvalitativní kritéria:
•
•
•

kvalita v realizaci a řízení projektu ve všech jeho fázích (příprava projektu, průběh a realizace,
komunikace s partnery, inovativní a originální prvky projektu);
výsledky a přínosy pro partnerství a účastníky projektu, ale také nad rámec partnerství (nové
možnosti a perspektivy vyplývající z projektových činností, vytvoření nových přístupů ve
vzdělávání dospělých);
udržitelnost (využití výsledků v praxi, dopad šíření výsledků nejen na lokální úrovni, prospěch
z dosažených výsledků, návazná spolupráce a činnosti).

V letošním roce budou oceněny tyto 3 projekty:
1/ “Umění: základní lidská potřeba” – realizátorem Textilní dílna Gawain (www.gawain.cz)
Projekt byl zacílen zejména na osoby, které poskytují výchovu a vzdělání dětem, mládeži a
dospělým. Důraz byl kladen na základní poznatky neurologie o funkci a vývoji mozku a
propojení těchto znalostí se školním i mimo školním vzděláváním. Práce v projektu byla
založena na skutečnosti, že lidský mozek se vyvíjí v etapách, které na sebe vzájemně navazují
a podmiňují se. Proto by proti sobě neměly ve vzdělávacím procesu stát nároky na jedince a
jeho vývojové možnosti. V rámci projektu byl v partnerských organizacích z České republiky,
Německa, Turecka a Velké Británie vytvořen jedinečný systém individuálního plánování, tedy
vizualizace vlastní představy o budoucnosti lidí s mentálním postižením. Ve vizualizovaném
systému plánování mají tito lidé díky myšlenkové mapě na jednom listě zaznamenána svá
přání a stále také mají přehled o jejich uskutečňování. Hlavním výstupem z projektu je
navazující práce na přípravě funkčního systému podpory osob s mentálním postižením.

2/ “Vetřelec v mém prostoru” – realizátorem Centrum pro kulturu a společnost, o. s.
(www.vetrnemlyny.cz)
Projekt byl založen na konceptu umění jako nástroje vzdělávání a cesty ke zlepšení znalostí.
Jeho obsahem byl rozvoj spolupráce evropského partnerství zaměřeného na umění jako
prostředek sociální transformace a nástroj pro sdílení znalostí, zkušeností a profesionálních
dovedností. Ideovým základem byl návrh a vývoj forem propojování a dialogů s „cizinci v
našem prostoru“. Posláním projektu bylo vyzdvižení umění jako unikátního nástroje, který
propojuje lidi z různých prostředí, kultur a sociálních vrstev, kteří díky němu společně mohou
pracovat na vytvoření kritického přístupu k sociální a kulturní struktuře společnosti, ve které
žijí. Projekt byl realizován partnerskými organizacemi z České republiky, Německa,
Nizozemska a Turecka.
3/ “BOOKS 21 – Otevřené komunitní vzdělávání pro dospělé pro celoživotní učení v
multikulturních společnostech” – realizátorem LOS-Liberecká Občanská Společnost
(www.losonline.eu)
Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje multikulturality skrze vybavení pracovníků
v knihovnách, nevládních a kulturních organizacích v České republice, Polsku, Německu, Řecku
a Španělsku pro práci s metodami jako pro příklad „živá knihovna“ (metoda interkulturního
učení). Cílem projektu bylo vybudování silného partnerství mezi zapojenými organizacemi a
realizace velké řady dílčích aktivit na lokální a mezinárodní úrovni. Na mezinárodní úrovni se
jednalo zejména o vzájemné studijní návštěvy, na lokální úrovni pak o realizaci živých
knihoven, organizovaných každým partnerem šité na míru dané lokální komunitě (někteří
partneři se soustředili na lámání národních stereotypů, jiní se soustředili na orální historii a
kulturní bohatství jejich okolí).

