TISKOVÁ ZPRÁVA
Projektu: GEMINI – Společná iniciativa pro česko-německý trh práce pomocí přeshraniční
profesní orientace, Číslo projektové žádosti: 100250925
Jak se již stalo naším pravidelným zvykem, dovolte mi Vás informovat o tom, co se za poslední
půlrok událo v rámci projektu GEMINI – Společná iniciativa pro česko-německý trh práce
pomocí přeshraniční profesní orientace. V rámci prvního půlroku 2018 proběhlo celkem 9
seminářů pro žáky a to 3 v Hejnicích v ČR a 6 v Ostritz v SRN. O semináře je z řad škol velký
zájem. Studenti navštívili v rámci svých českých seminářů TUL v Liberci, kde pro ně byl připraven
velmi pestrý program, který byl velmi interaktivní. Studenti si mohli během exkurze vyzkoušet
spoustu úkonů, které jsou v laboratořích TUL praktikovány. Např. si mohli vytvořit nanovlákno.
Žáci se opět seznámili se zahraničními studenty a měli možnost vyzkoušet si práci
v mezinárodním týmu. Velkou oblibu si mezi studenty získal, dnes již pravidelný, dvoujazyčný
program Tandemu, ve kterém si mládež rozvíjí jazykové znalosti češtiny a němčiny. Všechny
semináře byly velmi kladně hodnoceny.
Ve dnech 26. -27. 04. 2017 se měl v Liberci konat 5., v ČR závěrečný, workshop pro pedagogy,
kteří se zabývají profesní orientací a kariérovým poradenstvím. Akce byla však vzhledem
k zatížení pedagogů a velmi nízkému počtu zájemců v tomto období zrušena a bude přesunuta
na listopad či prosinec 2018. Tentokráte byl vybrán velmi oblíbený školitel Mgr. Jiří Sixta. Jeho
seminář bude určitě stát za to!
V měsíci listopadu se nám podařilo zajistit pro členy našeho expertního týmu exkurzi na
Technickou a hospodářskou vysokou školu v Drážďanech a to konkrétně do „modelové fabriky
- Průmysl 4.0“. Bude to jistě velmi zajímavé a tímto se těšíme na Vaši účast.
I v letošním roce je naplánováno mnoho zajímavých aktivit, které jsou naplánovány na 2 pol.
roku 2018. 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.
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