INFORMACE O PROJEKTU ERASMUS+
Název projektu:
Partnerské státy:
Obsah projektu:

Youth Olympic Games in European Schools - YOGIES
Velká Británie (koordinátoři projektu), Itálie, Litva, Turecko, ČR
Témata vzdělávání a života v Evropě 21. století, např.:
 sportovní soutěže,
 mezikulturní studia, evropské občanství, rozdíly ve výuce mladších a starších
generací,
 doping, násilí a rasismus ve sportu, přátelství ve sportu, alkohol a drogy, lidská
práva,
 mladí lidé na trhu práce, podnikání, životopis, motivace a přístup ke studiu
napříč generacemi,
 předčasné ukončení školní docházky, násilí a šikana ve školách, nedostatek
gramotnosti,
 genderové problémy, rasismus a diskriminace všech druhů, politický a
náboženský extremismus,
 život a kultura zúčastněných zemí,
 semináře, prezentace, exkurze a workshopy v jednotlivých školách,
 výroba materiálů souvisejících s náplní programu (newsletter, Facebook,
dotazníky atd.),
 5 projektových setkání v partnerských zemích projektu.
Finance:
Náklady na cestovné a ubytování jsou hrazeny z grantu projektu ERASMUS+. Studenti
hradí jen příspěvek do SRPŠ ve výši 1000,- Kč a své osobní náklady v partnerských zemích.
Účastníci:
Do práce na projektu se mohou zapojit studenti 1. – 4. ročníku takto:
 přímá práce na projektových aktivitách,
 pomoc při organizaci setkání v Karviné v říjnu 2018,
 ubytování zahraničního studenta během setkání v Karviné,
 účast na setkání v zahraničí,
 práce na výstupech projektu, propagaci projektu atd.
Výběr účastníků: Pro zahraniční cesty budou vybírání studenti na základě zejména těchto kritérií:
 práce na projektu
 zájem o ubytování zahraničního studenta a pomoc během setkání v Karviné
 schopnost komunikace v angličtině při projektových aktivitách
 další práce na mezinárodních aktivitách ve škole
 chování, prospěch, docházka
Projekt není přímou výměnnou akcí, tzn. že ubytování zahraničního studenta během
setkání v Karviné neznamená automaticky účast na zahraniční cestě
a obráceně. Pro akci v zahraničí může být vybrán i student, který neubytoval
zahraničního hosta! Pro každou zahraniční akci budou vybráni 2-3 studenti (podle
finančních možností grantu).
Plán projektu:

Projekt je schválen a finančně podpořen na roky 2016 – 2019.
 2. - 9. květen 2017 ANTALYA
(Turecko)
 listopad 2017
STAKLIŠKES (Litva)
 březen 2018
URBINO
(Itálie)
 květen 2018
LONDÝN
(Velká Británie)
 říjen 2018
KARVINÁ
(ČR)

plážový volejbal
volejbal
stolní tenis
fotbal
plavání

Projekt je finančně podpořen grantem Evropské Unie ve výši 23 140 EUR pro naši školu.

