Základní informace o projektu
pro školy
Digitálně internacionálně je nový projekt pro české a bavorské školy. Věnuje se tématu
digitalizace, průmyslu 4.0 a změnám, které rozvoj informačních technologií přináší nejen
do příhraniční oblasti. Součástí programu jsou exkurze do inovativních podniků v regionu.
Cílem setkání je podat mladým lidem informace o možnostech profesního vzdělávání
v průmyslových a technických oborech a motivovat je ke komunikaci v cizím jazyce – cenné
kompetenci pro přeshraniční spolupráci. Semináře jsou nejvhodnější pro žáky ve věku
od 12 do 20 let.

Doba konání seminářů
 Pětidenní setkání: pondělí až pátek–příjezd v pondělí dopoledne na místo konání

semináře v Čechách, ve středu převeze autobus všechny účastníky do Jugendbildungsstätte
Waldmünchen, odsud je plánována zpáteční cesta v pátek po obědě.
 Třídenní setkání: pondělí až středa nebo středa až pátek–příjezd dopoledne prvního dne,
odjezd poslední den. Místo konání semináře je buď Jugendbildungsstätte Waldmünchen
nebo Česká republika.

Všeobecné cíle projektu


Mladí lidé získají pochopení pro situaci v jiné zemi, seznámí se s kulturou a hodnotami
sousední země a odbourají vzájemné předsudky.







Skrz práci v česko-německých skupinkách si účastnící vyzkouší rozdílné způsoby
komunikace a překonají tak jazykové bariéry.
Samostatné jednání účastníků je podporováno použitými metodami. Trénují se
důležité klíčové kompetence jako týmové a komunikační schopnosti, nebo vyjádření
vlastního názoru.
Během semináře se účastnící seznámí s prací na projektu v mezinárodní skupině.
Prostřednictvím osobního kontaktu s vrstevníky ze sousední země se evropská
myšlenka stává hmatatelnou.

Cíle v tématu „Digitalizace v pracovním světě“





Probuzení zájmu účastníků o nové profesní vzdělání v průmyslové a technické oblasti.
Exkurzemi do inovativních podniků zvýšit u mladých lidí atraktivitu příhraničních
regionů. To jim umožní poznat pracovní příležitosti v sousední zemi a rozvinout
kompetence k přeshraniční spolupráci.
Účastníci se zabývají změnami v pracovním světě prostřednictvím procesu digitalizace
a poznají se jako tvůrci vlastní profesní budoucnosti. Získané zkušenosti umožní
mladým lidem řešení výzev, které přinášejí stále dynamičtější technologické změny.

Vyhodnocovací setkání
Cílem tohoto setkání je propojení pedagogů mezi sebou a také se zástupci firem, podpořit
jejich vzájemnou výměnu a navázat udržitelné kontakty. V moderované diskuzi mají tito
zástupci možnost definovat oblasti, ve kterých se vyplatí do budoucna na lokální úrovni
mezi hospodářstvím a školstvím spolupracovat.
Jednodenní setkání se uskuteční v polovině projektu. Díky tomu budeme moci fundovaně

evaluovat dosavadní průběh a výsledky projektu a spolu se zúčastněnými pedagogy
a zástupci firem diskutovat o návrzích na zlepšení.
Zároveň budou pozvaní referenti informovat ve svých přednáškách o aktuálním vývoji
(reformy, trendy, financování projektů).
Při závěrečném „Odborném fóru“ mají tito zástupci možnost opětovného setkání s cílem,
domluvenou spolupráci konkretizovat.

Odborné fórum
Po uskutečnění všech setkání a obou česko-bavorských prázdninových kempů se uskuteční
závěrečné dvoudenní „Odborné fórum“ pro pedagogy zúčastněných škol, zástupce firem,
odborné publikum a multiplikátory z regionu. V připraveném programu získají účastníci
setkání informace o tom, jak např. dlouhodobě udržet česko-bavorské partnerství škol, ale
také informace o možnostech financování společných projektů.
Stěžejním bodem fóra bude diskuze o dalším propojení vzdělávání s praxí, možnosti škol
a požadavky firem. Jak připravit žákyně a žáky na výzvy spojené s prací 4.0 a se změnou
tradičních povolání způsobenou především digitalizací.
Pedagogové, kteří aktivně podporují povědomí společného regionu a potřebu českobavorské spolupráce, partnerství a přátelství přenáší tuto pozitivní motivaci na své žáky.
Z tohoto důvodu je důležité, pedagogy aktivně do výměny zapojit, vytvořit podněty a tím je
dlouhodobě motivovat. S rostoucím počtem aktivit, do kterých jsou školy zapojené, se stává
česko-bavorská výměna samozřejmostí.
Vybrané žákyně a žáci se také zúčastní „Odborného fóra“, představí jejich zkušenosti
a přínos ze setkání. Během pro ně připraveného programu získají mimo jiné školení
o prezentačních technikách. Prezentace před odborným publikem je dle zkušeností
z předchozího projektu pro žákyně a žáky velkou zkušeností a odměnou.

Setkání tohoto formátu jsou velmi organizačně náročná, ale velmi pozitivní zpětná vazba
ze stran pedagogů, multiplikátorů a žáků po evaluačních setkáních předchozího projektu
nás potvrdila v tom, že setkání tohoto typu pozitivně přispívá k vzájemnému propojení
aktérů v regionu. Z tohoto důvodu plánujeme „Odborné fórum“ s přibližně 100 účastníky.

Pořadatelé a podporovatelé
Projekt organizuje plzeňský spolek Knoflík a Centrum pro vzdělávání mládeže
ve Waldmünchenu. Finanční podporu poskytuje Evropský fond pro regionální rozvoj
z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl Evropská
územní spolupráce 2014–2020 a Česko-německý fond budoucnosti.
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