Projekt Comenius
Wege in Europa
Program celoživotního učení Partnerských škol Comenius
Doba realizace: 1.8. 2013 - 31.7.2015
Cílem projektu je posílit evropský profil školy, vychovat žáky v aktivní a sebevědomé
euro-občany, vést je k pochopení potřeby jednotné Evropy kvůli zachování míru a
stability v Evropě, ale zároveň je vést i k uvědomění si vlastní regionální a národní
identity v rámci EU.
Název projektu: Wege in Europa - Evropské cesty
Název operačního programu: Program celoživotního učení
Název prioritní osy: Comenius
Název oblasti podpory: Projekty partnerství škol
Zdroj financování: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy NAEP
Doba realizace: Od 1.8. 2013 - 31.7. 2015
Partnerské školy:
Gymnasium Leopoldinum Passau, Německo
Lyceum Condorcet La Varenne, Francie
Collegium Arcivescovile"CELESTINO ENDRICI” Trento, Itálie
Cíle projektu:
- posílit evropský profil školy
- vychovat žáky v aktivní euro-občany
- vést je k pochopení potřeby jednotné Evropy kvůli zachování míru a stability
- vést je i k uvědomění si vlastní regionální a národní identity v rámci EU
- získat povědomí o životní úrovni v partnerských zemích (Wege in die
Gesellschaft - Cesty za společností)
- účastnit se aktivně rodinného a školního života, na základě toho si uvědomit
rozdíly a najít shody (Bildungswege - Cesty za vzděláním)
- uvědomit si přednosti a zápory života v jednotlivých zemích (Lebenswege - Cesty
života)
- pochopit skutečný význam pojmů multikultura, migrace, imigrace

Aktivity v rámci projektu:
- Prohlídky jednotlivých měst, škol, aktivní účast na školním vyučování v
partnerské škole (Pasov, Paříž, Krumlov) - rozhovory, dotazníky s jednotlivými
partnery
- Putování po důležitých místech, příprava fotodokumentace, deník, film
- Návštěva významných firem a podniků, jejich vliv na životní úroveň v dané
lokalitě
- Životní podmínky znevýhodněných skupin - imigranti, běženci, lidé jiného
vyznání, jejich možnosti - vzdělání, zaměstnání, integrace do společnosti,
porovnání s vlastní zemí - besedy, rozhovory, dotazníky, fotodokumentace, deník
- Vztahy mezi jednotlivými zeměmi - snaha odhalit jádro problému, naznačit jeho
řešení

