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Projekt MDGs - Média pro Rozvojové cíle tisíciletí

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce a možnosti zapojení se do evropského projektu

MDGs - Média pro Rozvojové cíle tisíciletí,
který v ČR realizuje o.s. EDUCON (www.educon.cz), jako jeden z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě
(www.ceskoprotichudobe.cz). Projekt je financován Evropskou komisí a v České republice i Ministerstvem
zahraničních věcí. Na evropské úrovni spolupracujeme s partnerskými organizacemi v Polsku a na Kypru.
Cílem projektu je zvýšit povědomí o Rozvojových cílech tisíciletí (dále v textu jen „MDGs“), vzájemných vazbách
mezi EU a rozvojovými zeměmi, pomoci zejména mladým lidem osobně se zapojit do vzdělávací a informační
kampaně a podpořit jejich zájem o občanskou společnost. Kampaň bude realizována pomocí multimediálních
propagačních nástrojů a cílena k implementaci rozvojové problematiky do vzdělávání na středních školách.
Rádi bychom do tohoto programu zapojili i studenty a učitele vaší školy. Studentům a jejich učitelům z řad případných
zájemců vaší školy účast na projektu nabízí možnost osobního rozvoje v oblasti dovedností a práce s multimediální
technikou, práce v oblasti žurnalistiky, médií, rozvojových studií či mezinárodních vztahů, jakož i posílení znalostí
o MDGs a rozvojové problematice. V neposlední řadě se v projektu otevírá i možnost k navázání mezinárodních
kontaktů a mezinárodní spolupráci studentů.
Hlavní část naší (spolu)práce na středních školách v ČR je plánována na tento školní rok, tzn. do června 2011.
Klíčovou aktivitou společného programu by byl roční mediální program, dva dvoudenní národní workshopy a
prázdninový vzdělávací kemp (1 týden v létě 2011), pro vybrané účastníky. Tyto a další aktivity projektu, do nichž je
také možno se dle možností zapojit jsou rámcově vyjmenovány na další straně tohoto dopisu. I po skončení projektu
je však v případě dalšího zájmu možná spolupráce v rámci aktivit kampaně Česko proti chudobě.
Pokud jde o multimediální techniku (digitální kamera a diktafon), tato bude škole k dispozici prostřednictvím námi
vybavených a vyškolených, dobrovolných spolupracovníků, kteří na jednotlivých školách příslušný program povedou.
Rádi Vám odpovíme všechny Vaše dotazy, buď prostřednictvím mých spolupracovníků, kteří Vás s touto nabídkou
osloví, nebo neváhejte prosím kontaktovat přímo mne. V případě, že Vás naše nabídka zaujme, jsme připraveni Vám
na požádání neprodleně poskytnout podrobnější informace i osobně.

Jsem s pozdravem

V Praze dne 6.9.2010

Bc. Marcela Zahálková
koordinátorka projektu jménem realizačního týmu

Kontakt:
Marcela Zahálková, koordinátorka projektu
Email: marcela.zahalkova@educon.cz , Telef: + 420 728 102 676

Přehled aktivit projektu

1. Vývoj a systematická aktualizace internetové platformy s komplexním e-learningovým kurzem
rozvojového vzdělávání
2. Roční mediální program na středních školách. Bude vybráno 12 škol v ČR (celkem 32 v cílových
zemích), kde budou lídři projektu organizovat televizní a rádiové skupiny. Skupiny budou pracovat celý
rok na tvorbě multimediálních materiálů o rozvojové problematice. Také budou mít zajištěn vzdělávací
balíček
3. Dva speciální národní workshopy pro mladé lidi účastnící se mediálních programů na školách (TV a
rádio)
4. Letní mediální škola (kemp) pro mladé lidi
5. Soutěže filmů a reportáží realizovaných mladými účastníky školních mediálních programů
6. Spolupodílení se na přípravě a realizaci komplexních multimediálních materiálů o rozvojové
problematice a MDGs, které budou dostupné jako vzdělávací materiál na internetové platformě a
rovněž budou distribuovány na CD
7. Spolupodílení se na mediální kampani ve spolupráci s novináři z tištěných médií, TV, rádií a online
médií
8. Informační kampaň pro učitele - speciální kampaň prostřednictvím volně dostupných materiálů
o rozvojové problematice, internetová platforma s e-learningovým kurzem a motivování učitelů
k organizování speciálních lekcí ve školách
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