Nabídka pro partnerské školy z Česka a Bavorska
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a Centrum Bavaria Bohemia
(CeBB) jsou organizace aktivní v přeshraniční spolupráci a již mnoho let realizují projekty na
podporu česko-německé spolupráce.
V roce 2019 nabízí CeBB a Tandem školám z Bavorska a Česka akce a workshopy k
vzájemným setkáváním.
Setkání se konají v rámci projektu Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání
Bavorsko- Čechy 2019, který je finančně podporovaný Česko-německým fondem
budoucnosti.
Nabídka pro gymnázia a 2. stupeň základních škol:
Informační
o
česko-bavorskou
akce a akce
spolupráci
s cílemškol
navazování kontaktů pro zodpovědné vyučující a nové vyučující se zájmem
1. Seminář pro pedagogy se zájmem o česko-bavorskou spolupráci škol
2. Projektový den (Bez)hranice
Nabídka pro základní a střední školy:
3.
4.
5.
6.

Stop-Motion workshop (natáčení videí)
Workshop vaření
Malování na sklo, zš Winklarn + česká škola
Česko-německý školní dvůr

Kontaktní osoby
Projekt Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Bavorsko- Čechy 2019
Tereza Pechová, CeBB Schönsee, tereza.pechova@cebb.de, Tel.: 09674 924877
Lucie Tarabová, Tandem v Plzni, tarabova@tandem-org.cz, Tel.: +420 377 63 4766

Nabídka pro gymnázia a 2. stupeň základních škol:
1.

Seminář pro pedagogy se zájmem o česko-bavorskou spolupráci škol

V posledních letech došlo ke „generační změně“ u vyučujících zajišťujících partnerství škol. Vyučující,
kteří krátce po pádu železné opony začínali budovat partnerství škol, pomalu odcházejí do důchodu.
Není vždy snadné získat angažované vyučující, kteří by tyto aktivity převzali.
Učitelé se zájmem o partnerství škol jsou zváni na seminář, kde budou vybaveni informacemi a
kontakty s cílem nadále úspěšně pokračovat v partnerských projektech nebo je znovu oživovat / nově
budovat. V rámci dvoudenní akce se budou seznamovat čeští a němečtí učitelé, budou prezentovány
příklady z praxe a zprostředkovávány informace o školských, ale také aktuálních společenských
tématech.
Termín: 15 .- 16. 02. 2019
Místo konání: západní Čechy
Program: seznámení, zprostředkování kontaktů, informace k partnerství a projektům, příklady
z praxe, témata z oblasti školství a aktuálního dění, návštěva českého gymnázia
Účastníci: max. 20 pedagogů (gymnázia a 2. stupeň ZŠ)
Zajištěno:
ubytování a stravování (2x oběd, 1x večeře), tlumočení, materiály a vedení semináře, příspěvek na
dopravu,

2. Projektový den (Bez)hranice
Jednodenní workshop pro partnerské školy, který se bude zabývat tématem hranice. Poznání hranice,
setkání s pamětníkem, poznání, co přinášela Železná opona lidem žijících v pohraničí. Kreativně bude
zpracováno téma dnešního vnímání hranic.
Termín: 04.06. a 08.10.2019 – 2x jednodenní setkání pro 4 školy
Místo konání: Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee
Program: seznámení, poznání hranice a rozhovor s pamětníkem, kreativní ztvárnění
tématu hranice
účastníci: vždy jedna partnerská škola z Česka a Bavorska, max 40 žáků na jeden projektový den
Zajištěno:
Vedení semináře a tlumočení, příspěvek na autobusovou dopravu od školy do Schönsee a zpět,
materiál a strava
Škola zajišťuje:
Zajištění účastníků a účast na projektovém dnu, informování veřejnosti

Nabídka pro střední a základních školy:
3. Stop-Motion workshop
Jeden den stráví žáci z Česka a Bavorska na jedné ze zapojených škol a naučí se pod vedením
zkušeného lektora natáčet animované filmy.
Termín: dle dohody s lektorem, 2x jednodenní setkání
Místo konání: v partnerské škole
Program: seznámení, natáčení filmů pomocí iPadu a aplikací
Účastnící: max. 20 žáků + 2 pedagogové
Zajištěno:
Příspěvek na dopravu na místo konání, vedení odborného lektora –mediální pedagog, pronájem
zařízení, strava
Škola zajišťuje:
Prostory ve své škole (pouze jedna z partnerských škol), informování veřejnosti
4. Workshopy vaření
Žáci partnerských škol se setkají, aby si společně uvařili pod vedením profesionálního kuchaře.
Uvařené jídlo pak bude společně snězeno.
Návrhy termínů: 12.03. / 09.04. / 14.05. / 11.06. / 15.10. / 12. 11. 2019 – vždy jeden den na jedno
setkání partnerských škol (4 setkání)
Místo konání: prostory (kuchyně) zapojených škol
Program: příprava jídla
účastníci: počet účastníků bude stanoven dle možností zapojených škol a po dohodě s kuchařem
Zajištěno:
Profesionální kuchař, tlumočení, příspěvek na místo konání, potraviny /suroviny
Škola zajišťuje:
Prostory kuchyně (jedna partnerská škola), účast na setkání, informování veřejnosti

5. Malování na sklo - Grundschule Winklarn s jednou českou školou
Jednodenní workshop, kdy si žáci základních škol (3./4. třída) zkusí techniky malování na sklo.
Možnost zapojení české školy.
Termín: březen/duben 2019 (dle dohody se ZŠ Winklarn)
Místo konání: Thomas-Aquinus-Grundschule Winklarn
Program: seznámení, seznámení se s technikou malování na sklo
účastníci počet účastníků bude stanoven dle možností zapojených škol
Zajištěno:
Vedení workshopu, materiál, tlumočení a jazyková animace, stravování, příspěvek na dopravu do
místa konání
Škola zajišťuje:
účast na setkání, informování veřejnosti
6. Česko-německý školní dvůr
Projekt poskytne 6 partnersky spřízněným školám velkoformátovou desku a barvy odolné proti
povětrnostním vlivům, na které je předkreslena česko-bavorská hranice. Různé návrhy vybízejí ke
kreativní úpravě desky a žáci a učitelé je mohou libovolně rozšířit. Deska může být poté umístěna na
školním dvoře nebo na zdi školy jako symbol česko-německé spolupráce škol.

Termín: březen – říjen 2019 dle plánovaného setkání škol, 6 česko-německých setkání partnerských
škol
Místo konání: dle domluvy jednotlivých partnerských škol
Zajištěno:
2 dřevěné desky a výtvarný materiál pro každé setkání, doprava desek na místo konání, paušální
příspěvek na dopravu
Škola zajišťuje:
Domluva setkání s partnerskou školou včetně konkrétního programu, informování veřejnosti

DOPORUČENÍ
Na workshop si vyhraďte dostatek času. Workshop doporučujeme doplnit o seznamovací aktivity a
jazykovou animaci. S plánováním Vám rádi pomůžeme.

