STIPENDIJNÍ POBYTY V USA A
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V ČESKÉ
REPUBLICE
Autor: Květa Šírová
Zveřejněno: 22. 09. 2022
Možnosti vzdělávání pro učitele/učitelky anglického jazyka, nabídka American Centers, stipendijní
pobyty v USA pro žáky/žákyně středních škol, Fulbrightova stipendia pro absolventy/absolventky
bakalářských studijních programů a vědce/vědkyně

Učitelé/učitelky mohou využít nabídky vzdělávacích aktivit American Centers, absolvovat online kurzy
výuky anglického jazyka a případně letní školu v USA (TEA, SUSI).
Letní školy pro učitele/učitelky středních škol či ředitele/ředitelky středních škol proběhnou od června
2023 na vybraných amerických univerzitách. Vyžaduje se výborná znalost anglického jazyka.
Vhodnými uchazeči jsou ti, kteří se podílejí na koncipování výuky v příslušných oborech vzdělávání.
Letní škola je zaměřena na americká studia, součástí výuky není oborová didaktika. Od
uchazečů/uchazeček se očekává přesvědčivé zdůvodnění žádosti a popis uplatnění získaných
poznatků ve vlastní pedagogické praxi. Absolventi/absolventky jiných Fulbrightových programů se
hlásit nemohou.
Uzávěrka pro podání přihlášek je 10. ledna 2023.
Detailní informace o podmínkách, požadavcích a postupu podání žádosti jsou k dispozici zde:
https://www.fulbright.cz/stipendia/letni-instituty-americkych-studii/.
Současně je vyhlášen i program letních škol pro akademické pracovníky/pracovnice a jiné odborníky v
oblasti amerických studií tematicky zaměřený na:
American Politics and Political Thought
Contemporary American Literature
Journalism and Media
U.S. Culture, Identity, and Society
U.S. Economics and Sustainable Development
U.S. Foreign Policy
Uzávěrka pro podání přihlášek je 10. ledna 2023.

Detailní informace o podmínkách, požadavcích a postupu podání žádosti jsou k dispozici zde:
https://www.fulbright.cz/stipendia/letni-instituty-americkych-studii/.
Žáci/žákyně a studenti/studentky se mohou:
- zapojit do programu FLEX (Future Leaders Echange Program), který umožňuje roční pobyt a studium
na střední škole pro zájemce ve věku 14 až 17 let (přihlášky se podávají v září);
- ucházet o Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship (letní škola, věk 16 až 18 let, přihlášky se
podávají v březnu);
- ucházet se o účast v programu Women2Women (desetidenní letní škola pro mladé ženy ve věku 15
až 19 let, přihlášky se podávají v dubnu/květnu);
- získat více informací o Fulbrightových stipendiích, která umožňují studium na vysokých školách v
USA absolventům/absolventkám bakalářských studijních programů s dobrou znalostí angličtiny a
různé druhy pobytů výzkumných pracovníků/pracovnic;
- získat další informace o možnostech studia v poradenském centru Fulbrightovy komise.
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