COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Název partnerství: COM-MP-2012-008 „SPOLEČNĚ K EVROPSKÝM PRAMENŮM“
(„TOGETHER TO THE EUROPEAN SSOURCES“)
Partnerské země:

CZ, DE, SVK, PL, TR

Typ partnerství:

Multilaterální

Naše instituce je:

Koordinátorem

Jméno vaší instituce: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Adresa:

Kapitána Jasioka 50/635, Havířov-Prostřední Suchá, 735 64

Telefon: +420 553 401 731/741, fax: +420 597 579 062
Jméno kontaktní osoby: Mgr. Karel Koyš
Telefon: +737 323 309
E-mail: karelkoys@centrum.cz

2. OBSAH PARTNERSTVÍ
Našim společným projektem „SPOLEČNĚ K EVROPSKÝM PRAMENŮM“ se chceme
zúčastnit mezikulturního dialogu občanů EU. Společně k Evropským pramenům chceme jít
jak v rovině symbolické, kde budeme mapovat a propagovat přístupové cesty jednotlivých
partnerských zemí v rámci integračních procesů EU, tak v rovině praktické, kde navštívíme
prameny hlavních vodních toků všech partnerských zemí. Jako vhodný prostředek
vzájemného dialogu jsme zvolili společné sportovně turistické aktivity, protože sport již
dávno prolomil politické, sociální a kulturní bariéry. Společné sportovně turistické aktivity
povedou k prohloubení procesu vzájemného poznávání regionů a kultur partnerských zemí a
k navazování nových podnětných přátelství. Důraz v projektu klademe na zapojení žáků a
osob se specifickými potřebami. V rámci obohacování školních vzdělávacích programů si
u společných oblastí vyměníme zkušenosti ze školní praxe a poznatky ze specifických oblastí
předáme svým projektovým partnerům. Projekt si klade za cíl, kvalitativně obohatit
vzdělávací programy všech partnerských škol. Důležitým prvkem projektových aktivit budou
stáže pedagogů v partnerských školách a propagace nových moderních trendů ve školní praxi.
Výsledky projektových činností se promítnou nejenom v oblasti školní tělesné výchovy
a zájmové školní sportovní činnosti, ale i v oblasti geografických předmětů, v oblasti ICT,
v oblasti digitální gramotnosti, v oblasti výuky cizích jazyků, v oblasti Evropských studii,
v oblasti projektové výuky a v dalších průřezových tématech vzdělávacího procesu. Rozvoj
sportovně turistických aktivit na partnerských školách bude preventivním faktorem v oblasti
negativních jevů. Projektové činnosti prohloubí integrační proces žáků se specifickými
potřebami v komunitě běžné populace. V procesu vzájemných setkání chceme na „Společné
cestě k evropským pramenům“ prohloubit zájem studentů, pedagogů a široké veřejnosti
o kulturní, sociální a jazykové sbližování s regiony všech zúčastněných škol. Průběh
a výsledky projektu budeme propagovat prostřednictvím internetu, veřejných sdělovacích
prostředků a vernisáží.
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