
SETKÁNÍ EUROUČNŮ 
Vít Vejvoda 



3. - 4. 6. 2022  

NÁRODNÍ SETKÁNÍ EUROUČŇŮ, PRAHA  
 



SEZNÁMENÍ SE S 

PROGRAMEM 

EUROUČŇŮ 

• Začínali jsme 

představením a 

seznámením se,  
abychom věděli, kde kdo 

absolvoval stáž. 

• Následovala prezentace 

o sdílení na sociálních 
sítích a propagace sítě 

Euroučňů a Erasmus+. 



PRVNÍ WORKSHOP 

• Seznamovací aktivity  

• Kolo kompetencí – zde jsme 
se rozhodovali, v čem jsme 
se za dobu stáže zlepšili, 
zhoršili nebo zůstali na stejné 
úrovni. 

• Mezikulturní povědomí – z 
kola kompetencí jsme vybrali 
tuto jednu položku a 
rozebírali, jak se zlepšilo, a 
uváděli jsme příklady, kde 
jsme se byli podívat,na 
jakých exkurzích jsme byli. 



VEČEŘE A NÁVŠTĚVA BANKSYHO VÝSTAVY 

• Na Banksyho výstavě bylo spousta 

pouličního umění, nad kterým bylo 

potřeba se zamyslet aby ho 
člověk pochopil.  

• Rád upozorňuje na politické 

problémy kreativním způsobem, 

zaměřuje se na svobodu lidí.  

• Po Banksyho výstavě jsme šli na 

večeři. 



DRUHÝ WORKSHOP 

• Druhý den setkání jsme 

měli rozhovory v 

angličtině, kde jsme se 

ptali ostatních na 

detaily jejich stáží. 

• Druhou část jsme 

probírali, které věci nás 
uklidňovaly na stáži, 

když jsme se dostali do 

těžké situace. 



TŘETÍ WORKSHOP 

• Cesta hrdiny – zhlédli jsme 
video o cestě života neboli 
cestu hrdiny. 

• Jednalo se o okruh situací, 
které můžeme vidět ve 
filmech, kdy se z 
normálního člověka stane 
hrdina . 

• Komfortní zóna, výzva, 
mentor, nekomfortní zóna, 
výzvy, náročné situace, 
odměna, vrácení do 
života. 



8. 6. 2022 – ONLINE MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ EUROUČŇŮ  
 

 



8. 6. 2022 – ONLINE MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ EUROUČŇŮ 

• Na tomto setkání se sešli všichni Euroučni z Evropy, společně se 

seznamovali a vyprávěli si své příběhy ze stáží a pobytů v různých 

zemích celé Evropské unie. 

• V druhé části online setkání jsme byli rozděleni do skupin a bavili se 
o tom, kam bychom se chtěli dostat a podívat, ve kterých zemích 

případně pracovat a  žít .  



Na viděnou v říjnu v Praze na mezinárodním setkání.  


