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Projekt 71
Zukunft gemeinsam gestalten – kultureller und beruflicher Austausch in der Region Sušice - Cham

BUDOUCNOST UTVÁŘÍME SPOLEČNĚ - KULTURNÍ A PROFESNÍ
VÝMĚNY V REGIONU SUŠICE – CHAM
ZCELA NOVÝ PROJEKT SPOLUPRÁCE ŠKOL SOŠ A SOU SUŠICE
a VHS IM LANDKREIS CHAM, e. V.

Zahájení projektu: 1. 2. 2017. Doba trvání: do roku 2020
Ukázka se statistiky - předpokládané počty zúčastněných:
Praxe, stáže, workshopy: 248
Tematické pobyty: 480
Společné sportování: 240
Některé příklady z obsahu projektu:
PRAXE
(20 pracovních dnů, přerušovaných týdnem školy) v Bavorsku pro žáky oborů: automechanik,
autoelektrikář, opravář zemědělských strojů, truhlář, instalatér, kadeřník,
elektrotechnika (mechatronika), elektrikář a podobně
STÁŽE
(10 pracovních dnů souvisle) v Bavorsku pro žáky oborů:
cestovní ruch – v hotelech
kuchař – číšník – v hotelech
sociální činnost – např. v luxusní rezidenci seniorů
PRO ŽÁKY NA PRAXÍCH A STÁŽÍCH
bude zajištěna doprava, ubytování, strava, pojištění, jeden kus pracovního oblečení,
základní kurz němčiny včetně pracovních listů a odborná školení

TEMATICKÉ POBYTY
jsou dvoudenní společné pobyty 40 účastníků z naší školy a 40 ze školy v Chamu střídavě
v Bavorsku a u nás. Z prostředků projektu je např. hrazeno: ubytování, doprava, strava v zahraničí,
program a vstupné
SPOLEČNÉ SPORTOVÁNÍ
bude se realizovat každý podzim
v Sušici společně pro 80 účastníků ze Sušice a z Chamu.
Z prostředků projektu je např. hrazeno:
doprava, ubytování a strava v zahraničí, prostory na sport, doprovodný program
PROFESNÍ WORKSHOPY
Dvoudenní-střídavě v Sušici a Chamu pro společnou skupinu českých a bavorských
žáků a učitelů. Z prostředků projektu je např. hrazeno:
doprava, ubytování a strava v zahraničí, pracovní listy, materiál, tlumočník
PRACOVNÍ WORKSHOPY
dvoudenní - střídavě v Sušici
a v Chamu pro učitele.
Cílem je předávání si zkušeností, poznávání systémů výuky, jazyka a života v sousední zemi,
aplikace poznatků.
Z prostředků projektu je např. hrazeno: doprava, ubytování a strava v zahraničí
HODNOTÍCÍ WORKSHOPY
na konci každého pololetí (aktivity se pravidelně opakují) proběhne v Sušici vyhodnocení, ukázky
z činnosti, slavnostní předání certifikátů o absolvování stáží a praxí
za přítomnosti kolegů z Chamu
JAZYKOVÉ KURZY
opakované každé pololetí, zdarma. Forma: jazyková animace = učení se jazyka zábavným
způsobem, lehce formou hry. Včetně pracovních listů a pexes.
DALŠÍ AKTIVITY PROJEKTU:
- rozšíření společného webu: např. výukové materiály,
místa praxí a stáží, jazykové karty s odbornou slovní zásobou
- almanach vzájemné spolupráce
- stálá expozice spolupráce v Sušici
- jazykový koutek v Chamu
OTÁZKY:
Musím umět německy?
Znalost němčiny je vždy výhodou. Pro účast na projektu tato znalost není podmínkou. Projekt je tu
také proto, aby účastníci poznali jazyk, život v sousední zemi, nebáli se cestovat!
Jak se mohu projektu zúčastnit?
Všichni naši žáci budou postupně osloveni ve třídách. Podmínkou účasti je především:
ZÁJEM O SVŮJ OBOR
ZÁJEM PRACOVAT
SLUŠNÉ CHOVÁNÍ

