
Seminář pro mládež 21. – 23. března 2017 

Místo setkání: Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice 

GEMINI - přeshraniční projekt se zaměřením na podporu kariéry v Evropě 
s žáky z Čech a Německa, z Liberce a z Plauen, od 21. do 23. března 2017 

  

Po téměř čtyřhodinové jízdě autobusem jsme dorazili do města Hejnice u 

Liberce v Jizerských horách. Naším zázemím pro ubytování, stravování a 

vzdělávací seminář se stalo Mezinárodní centrum duchovní obnovy a Kostel 

Navštívení Panny Marie. Po vydatném obědě nás čekalo představení všech 

zúčastněných pomocí interaktivních her pod vedením českých lektorek Petry 

Zahradníčkové a Květy Šelbické. Malovali jsme naše autoportréty, které 

vypovídaly o našich vlastnostech, škole, koníčcích, životech a budoucích 

možnostech naší kariéry, a pomocí krátkých a uvolněných metod pro práci 

v týmu jsme měli možnost se navzájem lépe poznat. První den jsme zakončili 

prezentacemi o našich školách a o městech Plauen a Liberec. Druhý den jsme se 

dozvěděli z přednášek dvou lektorek Technické univerzity v Liberci o 

možnostech při ucházení se o zaměstnání, jak se člověk může prezentovat a o 

euroregionálních kompetencích. Výsledky workshopu bylo možno vyhodnotit 

na základě videoprezentací.  Odpoledne jsme také navštívili nádherný barokní 

kostel v Hejnicích a poté jsme vyslechli prezentace na téma Aspekty 

podporujících kariérní rozvoj v Euroregionu Nisa od organizace EURES a 

Obchodní komory. Večer jsme v týmech obou měst a škol pracovali na tvorbě 

log a plakátů k žákovskému časopisu a k projektu GEMINI. Jako projev 

poděkování jsme organizátorům a žákům české školy předali dárky z Vogtlandu. 

Třetího dne jsme na cestě domů navštívili „high-techový“ podnik DRYLOCK. 

Celkem jsme strávili tři dny bohaté na události, a to za euforické nálady, čemuž 

v nemalé míře přispěla i výborná organizace projektu. Měli bychom velikou 

radost, kdyby se nám na podzim roku 2017 podařilo akci zopakovat, třeba i ve 

stejném obsazení. 

Děkujeme organizátorům Centra vzdělanosti Libereckého kraje a Venkovského 

prostoru o.p.s. 

a také tlumočníkům 

 

Se srdečným pozdravem a přáním všeho nejlepšího  

Žákyně a žáci z Plauen  

a Anke und Andreas Rudloff, Dessislava Vardjieva-Eckardt 


