TISKOVÁ ZPRÁVA
Exkurze do Plattlingu: „Handwerkertag“ - Technika pro děti a
mládež ve školách v Bavorsku
Dne 7.11.2012 se konala exkurze do Plattlingu v Bavorsku, které se zúčastnilo 25 osob z
řad ředitelů a učitelů základních, středních škol a středních odborných učilišť z Jihočeského
kraje, dále zástupci Jihočeské univerzity, několika obcí a 3 místních akčních skupin.
Akce proběhla v rámci tzv. Handwerkertag – chcete-li Dne zručnosti, kdy se s promoukázkami praktické technické výchovy seznamují v průběhu několika dnů žáci 6. tříd více
než 110 škol v Bavorsku, a nově i dalších spolkových zemích.
Žáci s v rámci těchto „ukázkových dnů“ mohou vybrat ze 4 tématických okruhů a to práce se
dřevem, kde letos podle zadání vyráběli žáci s pomocí tutorů dřevěný vozík, dále
elektropráce, kde se například naučili pájet a každý žák dokázal v průběhu dne sestavit
vlastní funkční rádio, dále pak malířství a natěračství a také dílu práce s kovem a
instalatérství, kde si pod vedením sestrojili model topení a ukazovali si názorně, jak takové
zařízení funguje – s pohonem na solární energii.
Do těchto akcí se přímo zapojují jako tutoři kurzů „profesionálové“ z praxe – pracovníci z
místních firem, což umožňuje postupně efektivní nábor učňů a pracovních sil. Část tutorů
pak tvoří pedagogové z odborných škol (v navazujících kurzech pro starší žáky a studenty
pak také pracovníci z univerzit), což podporuje u žáků a studentů výběr technických oborů.
Cílem exkurze bylo ukázat reálný průběh akce na konkrétní škole, efektivní motivace žáků
pro manuální a technické činnosti, a současně umožnit osobní kontakt s realizátory projektu.
Na odpoledním workshopu nás tutoři a organizátoři akce seznámili blíže s celým projektem a
celkově fungováním školství v Bavorsku a ochotně zodpověděli na všechny dotazy.
Tato exkurze byla součástí projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce, který realizuje
O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ s partnery. Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU:
NÁZEV PROJEKTU: Rozvoj místního partnerství a trhu práce
TERMÍN REALIZACE: 1.6.2012 – 31.5.2015
Podstatou projektu je rozvoj místního partnerství a spolupráce mezi subjekty z různých
sektorů za účelem vytvoření podmínek pro zlepšování situace v prosazování rovných
příležitostí žen a mužů na trhu práce v regionu spolupráce a to na základě zkušeností
získaných při zahraničních exkurzí v regionu LAG Deggendorf (Bavorsko).
Realizace projektu přispěje ke zlepšování kvality života v rámci regionu a ke zlepšení úrovně
i rozsahu vzájemné komunikace. Současně projekt podpoří informační kampaní vytváření
podmínek pro skloubení rodinného a pracovního života obyvatel regionu a odbourávání
genderových stereotypů, především díky příkladům dobré praxe ze zahraničí, ale také
vzájemnou komunikací.
PARTNEŘI PROJEKTU:
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech (realizátor projektu)
LAG Chance in nature (partner projektu s finanční spoluúčastí)
MAS Blanský les - Netolicko (partner projektu s finanční spoluúčastí)
Mikroregion Chelčicko-Lhenický (partner projektu)
Svazek obcí Blata (partner projektu)
Chelčický domov sv. Linharta (sociálně terapeutická dílna; partner projektu)
LAG Degendorf, Bavorsko (zahraniční partner projektu)
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