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„Z· Jedovnice mífií do Evropy!”
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Aktivní pfiístup a práce se dnes stále
vyplácejí. DÛkazem je úspûch, kterého
dosáhla Z· Jedovnice, kde se vedení ‰ko-
ly rozhodlo vyuÏít souãasn˘ch moÏností,
jeÏ nabízejí mezinárodní projekty a aktiv-
nû zaãalo ve spolupráci s Evropskou roz-
vojovou agenturou vyhledávat partnery
a programy, do kter˘ch by ‰kola mohla
vstoupit. 

Od ‰kolního roku 2016/2017 se tak Z·
Jedovnice zapojila do tfiíletého meziná-
rodního projektu KidVenture, jehoÏ 
vedoucím partnerem a koordinátorem je
britská Kingston University Higher
Education Corporation.  

„Projekt KidVenture, jehoÏ hlavním cí-
lem je zv˘‰ení podnikatelsk˘ch doved-
ností dûtí prostfiednictvím her, spojuje
partnery rozliãn˘ch odborností z rÛzného
kulturního zázemí. V rámci projektu tak
budou spolupracovat instituce z Anglie,
Portugalska, Itálie, ¤ecka, Turecka a âes-
ké republiky. Projekt si mimo jiné klade
za cíl rozvíjet inovace v oblasti vzdûlává-
ní prostfiednictvím inovativních uãebních
metod,” vysvûtluje Mgr. Bc. Michal
Souãek, fieditel Z· Jedovnice.

Hlavním v˘stupem, kter˘ díky projek-
tu KidVenture vznikne, bude inovativní

v˘uková poãítaãová hra, jeÏ podpofií pod-
nikavost dûtí od 6 do 10 let a která bude
pilotnû testována v partnersk˘ch ‰kolách.
Tuto hru budou dûti moci hrát jak samo-
statnû, tak ve skupinkách, aby se pro 
dosaÏení úspûchu uãily spolupracovat
a rozhodovat v rámci kolektivu. Dûti bu-
dou zároveÀ soutûÏit s dal‰ími skupinami
na virtuálním trhu. Zámûrem projektu je
rozvoj nov˘ch dovedností a schopností
dûtí, jako jsou napfiíklad kreativita, t˘mo-
vá práce, vÛdcovství nebo porozumûní 
trhu. Autofii projektu KidVenture oãekávají,
Ïe z programu bude tûÏit aÏ 100 000 osob.

První pracovní schÛzka projektového
t˘mu se uskuteãnila ve dnech 5. – 8. 12.
2016 na lond˘nské univerzitû Kingston.
V rámci tohoto setkání, kterého se samo-
zfiejmû zúãastnili i zástupci Z· Jedovnice,
byl vytvofien ãasov˘ plán jednotliv˘ch ak-
tivit a dal‰ích projektov˘ch schÛzek,
a vzniklo také logo celého projektu. Dále
byly stanoveny úkoly pro kaÏdou z insti-
tucí, které jsou do projektu zapojeny.
Jednotlivé ‰koly budou se sv˘mi Ïáky 
ovûfiovat návrh poãítaãové hry, pfiipomín-
kovat jej a zdokonalovat. V˘voje a pilot-
ního testování hry se zúãastní celkem 160
dûtí a dal‰ích 30 tisíc dûtí bude nepfiím˘-

mi aktéry projektu po následné imple-
mentaci do ‰kol. Do projektu bude zapo-
jeno také 350 uãitelÛ a dal‰ích 50 tisíc se
s programem seznámí prostfiednictvím
propagaãních materiálÛ. Projekt
KidVenture bude pfiedstaven i 20 tisícÛm
rodiãÛ. Zapojeni mají b˘t také aktéfii
s rozhodovací pravomocí v oblasti vzdû-

lávání, jako jsou Ministerstvo ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy, zástupci regionÛ,
mûst, fieditelé ‰kol a organizace aktivní
v podnikatelském vzdûlávání. A proto lze
znovu závûrem konstatovat, Ïe „Z·
Jedovnice mífií do Evropy!”
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Zástupci v‰ech 6 partnersk˘ch subjektÛ pfii úvodním pracovním setkání 
na Univerzitû v Kingstonu.


