
 

 

 

 

 
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Projektu: GEMINI – Společná iniciativa pro česko-německý trh práce pomocí 
přeshraniční profesní orientace, Číslo projektové žádosti: 100250925 

V uplynulých měsících proběhlo v projektu GEMINI – Společná iniciativa pro 

česko-německý trh práce pomocí přeshraniční profesní orientace několik 

aktivit. Tímto bychom Vás s nimi rádi seznámili. V rámci další půlroční realizace 

projektu proběhly 3 semináře pro žáky středních škol a to v Mezinárodním centru 
obnovy v Hejnicích. Semináře se opět velmi vyvedly, žáci se mohli seznámit se 

zahraničními studenty, vyzkoušet si práci v mezinárodním týmu. Na seminářích 
rovněž diskutovali s Čechem pracujícím v SRN a s Němcem pracujícím v ČR. Dále si 
studenti opět nacvičovali sebeprezentaci před kamerou. V rámci všech seminářů 

proběhly exkurze do různých podniků na české i německé straně hranice. Semináře 
byly velmi kladně hodnoceny. 

Ve dnech 06. a 07. 12. 2017 se v Liberci konal 3. z řady workshopů pro 

pedagogy, kteří se zabývají profesní orientací a kariérovým poradenstvím. Akce 
byla zaměřena na identifikaci potřeb v oblasti využívání metodických nástrojů v 

práci výchovných a kariérových poradců na středních školách a to v přeshraničním 
kontextu ČR a Saska. První den workshopu probíhal pod vedením lektorky a 
kariérové poradkyně TUL Ing. Kateřiny Maršíkové, Ph.D. a zúčastnilo se ho přes 14 

odborníků, kteří velmi aktivně a se zájmem sdíleli své zkušenosti z oblasti 
přeshraniční profesní orientace z pohledu českých a německých středních škol. 

Workshop přispěl k identifikaci klíčových potřeb v oblasti podpory profesní orientace 
a práci s kariérovým poradenstvím. Součástí dvoudenního workshopu byla i 
návštěva Technické univerzity v Liberci, kterou zajišťovala lektorka Ing. Michaela 

Jakubíčková. Během nabitého programu byli účastníci seznámeni s aktivitami a s 
jednotlivými fakultami liberecké technické univerzity. Zajímavostí bylo především 

představení činnosti Univerzity Nisy/Neisse University, která je zacílena na mladé 
lidi z česko-německo-polské příhraniční oblasti Euroregionu Nisa. Účastníci měli dále 
možnost shlédnout i některá jednotlivá oddělení a laboratoře. Účastníkům byla 

představena například robotika a laboratoř motorových vozidel. Zajímavou součástí 
byla i návštěva oddělení nanovláken a 3D tiskárny. 4. workshop pro pedagogy se 

pak uskutečnil 12.- 13. 01. 2018 v IBZ St. Marienthalu. 

 



 

 

 

 

Druhou velmi inspirativní prosincovou akcí bylo již tradiční setkání česko-německé 
expertní skupiny, která se uskutečnila 12. 12. 2017. První část byla 

věnována krátkým vstupním referátům zúčastněných expertů. Hlavním 
tématem bylo představení Krajského akčního plánu Libereckého kraje, se 
zaměřením na oblast kariérového poradenství a spolupráce podniků a středních škol 

paní Mgr. Janou Antošovou. Poté nám paní Mgr. Barbora Kočnarová shrnula aktuální 
činnost portálu pracovní mobility EURES. Následně nám paní Mgr. Tereza Švecová 

prezentovala přeshraniční projekty a zahraniční stáže Střední stavební školy v 
Liberci. Poslední část akce byla věnována diskuzi strukturované dle témat 
definovaných na základě předchozích setkání expertů. Velká část jednání zahrnovala 

především téma zřízení centrálního místa přeshraničního vzdělávání v Euroregionu 
Nisa a tvorbu nových česko-německých projektů. 

I v letošním roce je naplánováno mnoho zajímavých aktivit, o všech Vás budeme 

v průběhu roku informovat. 

Tento projekt byl podpořen ze zdrojů EU, z programu pro přeshraniční spolupráci 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020.  

 

Ing. Petra Vokasová, projektová manažerka, Venkovský prostor o.p.s. 

Liberec, 29. 1. 2018 

 


