Základní informace o projektu

„Leben? Stil-Frage! Život? Otázka stylu!“
KNOFLÍK, z.s. / Vzdělávací centrum ve Waldmünchenu
Ve spolupráci se Vzdělávacím centrem ve Waldmünchenu nabízíme účast na projektu „Život?
Otázka stylu!“. Celkem proběhne 10 setkání českých a německých partnerských škol v období od
října 2016 do listopadu 2017. Jeden seminář trvá 5 dní (pondělí až pátek), od pondělí do středy
bude setkání probíhá v Čechách a následně od středy do pátku v Bavorsku (Waldmünchen).
Projekt je určený žákům základních (od 8. třídy) a středních škol, ve věkovém rozpětí 12-20 let.
Hlásit se mohou základní a střední školy z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje, které
mají partnerskou školu v Horním Falcku, Dolním Bavorsku nebo v Horních Frankách.

Všeobecné cíle projektu


Žákyně a žáci poznají kulturu a hodnoty sousední země a bude kladen důraz na odbourání
předsudků o druhé zemi.



Během práce v česko-německých skupinkách si vyzkoušejí různé způsoby komunikace a
společně překonají jazykovou bariéru.



Účastníci rozvinou své osobní kompetence (jako například spolupráce v týmu, komunikační
dovednosti, prosazení vlastního názoru) prostřednictvím rozmanitých metod.



Během projektu si žákyně a žáci vyzkouší práci na vlastním projektu.



Prostřednictvím osobního kontaktu s vrstevníky ze sousední země se pro ně myšlenka
společné Evropy stane skutečnou.

Specifické cíle projektu v tématu Výživa a potraviny


Žákyně a žáci se budou zabývat stravovacími návyky a seznámí se s regionálními rozdíly
a s tím, co mají obě země společné.



Žákyně a žáci se informují o přínosu regionálních a sezónních produktů ve spojitosti se
snížením emisí skleníkových plynů. Prostřednictvím těchto skutečností žákyně a žáci poznají
rozmanité možnosti pracovního uplatnění v příhraničním regionu.



Žákyně a žáci se naučí jak smysluplně a udržitelně využívat zdroje potravy a obecně jak
zacházet neobnovitelnými zdroji energií, které úzce souvisejí s výrobou potravin. V této
souvislosti poznají možnosti, jak mohou změnit své chování.
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Obecné informace


Časový rozvrh semináře: 5 dní (pondělí až pátek) – příjezd v pondělí dopoledne do střediska
v Česku, ve středu budou žákyně a žáci přepraveni autobusem do Waldmünchenu a odjezd
v pátek po obědě z Waldmünchenu. Obě školy by měly přijet v pondělí přibližně ve stejnou
dobu. Konkrétní časový harmonogram bude upřesněn ve vlastním programu semináře.



Cílová skupina: Žákyně a žáci z české a bavorské partnerské školy, min. 20 žákyň a žáků
z každé školy, žákyně a žáci od 8. třídy ZŠ (kvůli porozumění tématu).



Náklady: 30 € pro účastníka z Česka / 60 € pro účastníka z Bavorska. V ceně je zahrnuto
ubytování, stravování (plná penze), program semináře včetně materiálu, převoz autobusem
z Česka do Bavorska (ve středu dopoledne). V ceně není zahrnuta doprava ze školy do
střediska v Česku a zpáteční cesta ze Vzdělávacího centra ve Waldmüchenu do školy, obě tyto
přepravy organizují školy samostatně.



Evaluační setkání: Několik týdnů po semináři se (předpoklad březen 2017 – pro prvních
5 seminářů, případně prosinec 2017 pro druhých 5 seminářů) se bude konat dvoudenní
evaluační setkání pro žákyně a žáky z předchozích 5 seminářů včetně učitelů. Na evaluační
setkání nevzniknou účastníkům další náklady mimo dopravy na místo konání (v Česku
a v Bavorsku) a zpět do školy.

Podpořeno
Tento projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), konkrétně z „Program
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020“. Dále
Česko-německým fondem budoucnosti a „Kinder- und Jugendprogramm des Bundes (KJP)“.

Kontakt
KNOFLÍK, z.s.
Ing. Magdaléna Hrubá
magdalena.hruba@knoflik.org
Mobil +420 725 916 891/ Germany: +49 176 877 805 11
Koterovská 432/28, 326 00 Plzeň, Česká republika
Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Tobias Späth – Bildungsreferent und stv. Leiter, Diplom-Sozialpädagoge (FH)
Fon +49 9972 9414-20 / Mobil +49 172 8697020 / Fax +49 9972 9414-33
tobias.spaeth@jugendbildungsstaette.org
Schloßhof 1, 93449 Waldmünchen, Deutschland
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