PS 1989 – Možnosti
bez hranic?
Dirk Belger, Eva Gartnerová, Kateřina Morozová,
Franziska Niese, Tobias Rogler

První rozhovory s našimi referenty proběhly v plénu
Fóra mládeže ve formě diskuze, které se říká
akvárium. Diskuzi moderovala Eva Gartnerová z naší
skupiny a hovořilo se hlavně o rozdílech v rámci
vzdělávání před a po revoluci.
Večer se uskutečnila veřejná pódiová diskuze ve
Francouzské alianci v Plzni, kterou moderoval Pavel
Bobek, vedoucí projektu Jugend debattiert
international. Účastníci měli možnost se dozvědět
více o osobních zkušenostech a názorech hostů,
kteří vyprávěli také o změnách ve vzdělávacím
sektoru po revoluci.

Naše pracovní skupina „1989 - Možnosti bez
hranic?“ se zabývala tématem vzdělávání v České
republice a v Německu před, během a po revoluci.
Zorganizovali jsme dvě diskuze, při kterých jsme
zkoumali, jak se změnilo vzdělávání v obou zemích a
jaký to mělo vliv na možnosti a životy lidí. Také jsme
vytvořili krátkou brožuru jako dokumentaci naší Reportáž z diskuze si je možné přečíst v naší
práce. Naším projektem jsme se snažili především brožurce, která se různými způsoby zabývá naším
podnítit diskuzi na toto téma.
tématem. Kromě reportáže a fotek z diskuze v ní
najdete tipy ke čtení, představení našeho projektu
23. března 2015 se konaly obě diskuze v Plzni, nebo například několik odpovědí z naší ankety.
hlavním městě kultury. Pozvali jsme čtyři hosty – Dr. Brožura bude pro všechny zájemce také k dispozici
Eugenii Trützschler, pedagožku a spisovatelku, paní online na stránkách 1989.cnfm.cz.
Silvii Pýchovou, ředitelku Stálé konference asociací
ve vzdělávání, ředitele Saské zemské centrály pro
politické vzdělávání pana Franka Richtera a učitele
dějepisu a angličtiny pana Hannese Immelmanna.

PS Eduart
Inga Berg, Susanne Bierlmeier, Eva Brychtová,
Anežka Doležalová, Maximilian Johannes Röslmair

který nám poskytl cenné informace týkající se
migrační politiky. Pak došlo na nejdůležitější fázi.
Psali jsme si, překládali, do noci skypovali, vedli
dlouhé diskuze o každém malém detailu a nakonec, v
průběhu března 2015, k tomu přeci jen došlo:

Náš tým - Anežka a Eva z Česka a Inga, Max a Susa
z Německa - se dal dohromady na prvním plenárním
zasedání v Říčanech. První myšlenka, která dala
vzniknout našemu projektu, byla zprostředkovat
vzdělávání kreativně. Původně se mělo jednat divadlo
jakožto metodu neformálního vzdělávání. Krátce
nato na setkání naší pracovní skupinky v Norimberku
jsme si po dlouhých diskuzích ale uvědomili, že si
pod tím každý představujeme něco trošku jiného, a
shodli jsme se na novém nápadu. Tím se stalo
politické vzdělání, které si člověk vyzkouší na vlastní
kůži a díky formě herní simulace se vtělí do nové
role. Jako aktuální téma jsme si nakonec
jednomyslně zvolili „Přerozdělení uprchlíků mezi
evropské země“.

V rámci 3. plenárního zasedání jsme společně
s členy Fóra mládeže naší herní simulaci vyzkoušeli
naostro – a klaplo to! Díky podrobné zpětné vazbě od
účastníků jsme upravili ještě pár drobností a finální
verze naší herní simulace je na světě! Momentálně je
Vám zde k dispozici zde: http://eduart.cnfm.cz/

Shodli jsme se na průběhu hry, na výběru
zúčastněných stran a dalších zájmových uskupení.
Setkali jsme se s panem doktorem Ondřejem Klípou,
odborníkem na téma migrace z Karlovy univerzity,

Byl to pro nás vzrušující rok plný nových poznatků,
zkušeností a přátelství. Snad i Vám naše herní
simulace přinese spoustu nových impulsů :-)
Váš EduArt

Velkou prioritou pro nás bylo vytvořit něco trvalého,
co by mohlo být použito i po skončení našeho
funkčního období. Dále jsme se snažili o to, aby náš
projekt přispěl ke kritickému pohledu na aktuální
politické otázky, k posílení sociálních kompetencí,
nejenom při hledání kompromisu, a také posílil u
účastníků schopnost lépe se vcítit do stanovisek
ostatních.

Do Německa
na zkušenou!

V období od 17. března 2014 do 19. března 2015
bylo díky podpoře partnerů uskutečněno celkem 126
prezentací na SŠ a VOŠ a 7 na vysokých školách.
15 referentů tak mohlo oslovit téměř čtyři tisíce
mladých lidí. V roce 2014 koordinovaly projekt Jana
Úspěšný projekt Česko-německého fóra mládeže „Do Konečná, Kateřina Papežová a Jana Kotasová.
Německa na zkušenou!“ nabízí již desátým rokem
středním a vysokým školám prezentace, během I v roce 2014 byly vytvořeny menší pracovní týmy,
nichž získají žáci a studenti podrobné informace v nichž se referenti mentorováni koordinátory podíleli
o možnostech výjezdu do Německa. Cílem projektu na řízení projektu nad rámec středoškolských
je motivovat žáky k různě zaměřeným krátkodobým prezentací. Měli tak možnost získat cenné
i dlouhodobějším pobytům, a tím podpořit jejich zkušenosti například s vytvářením finančních
zájem o sousední zemi a němčinu.
žádostí, komunikací na sociálních sítích nebo prací
s webovými nástroji na vytváření prezentací či
Účastníci informačního setkání se seznámí newsletterů. Zástupci projektu se zúčastnili i různých
s možnostmi studia, dobrovolnictví, účasti na česko-německých akcí jako Dne učitelů němčiny,
mezinárodních setkáních a interkulturních projektech finále soutěže Jugend debattiert international, Dne
a v neposlední řadě s aktivitami na rozšiřování otevřených dveří na německém velvyslanectví
jazykových kompetencí. Informace zprostředkovávají v Praze či cyklu Němčina v Česku v Goethe Institutu.
interaktivní formou vyškolení referenti, kteří se
angažují v česko-německých vztazích a absolvovali
různorodé pobyty v zahraničí. Díky tomu mohou
mladé lidi více oslovit a představit jim své konkrétní
zkušenosti. Prezentace jsou navíc doplňovány
a oživovány kvízy, interaktivními hrami, jazykovou
animací apod.
E-mail: nazkusenou@gmail.com
Telefon: +420 776 552 143
Web: www.cnfm.cz/do-nemecka-na-zkusenou
Facebook: www.facebook.com/schulprojekt
Přihlášení pro školy / Anmeldung für Schulen:
www.tandem.adam.cz/nazkusenou
Partneři:
Partner:

AG 1989 – Möglichkeiten
ohne Grenzen?
Dirk Belger, Eva Gartnerová, Kateřina Morozová,
Franziska Niese, Tobias Rogler
Unsere Arbeitsgruppe „1989- Möglichkeiten ohne
Grenzen?“ beschäftigte sich mit dem Thema Bildung
in Deutschland und Tschechien vor, während und
nach der Wende. Um der Frage nachzugehen, wie
sich Bildung in den beiden Ländern verändert hat
und wie sich dies auf die Chancen und Lebensläufe
der Generationen ausgewirkt hat, organisierten wir
zwei Diskussionsrunden und erstellten eine
Broschüre. Auf diese Weise wollten wir eine
öffentliche Diskussion zum Thema anstoßen.
Am 23. März 2015 fanden in der Kulturhauptstadt
Pilsen die beiden Diskussionen statt. Geladen waren
die bekannte Schriftstellerin Dr. E.v. Eugenie
Trützschler, Mgr. Silvie Pýchová von der SKAVOrganisation, der Direktor der Sächsischen
Landeszentrale für politische Bildung Frank Richter
und der Geschichtslehrer Hannes Immelmann.

AG Eduart
Das erste Gespräch mit den Referentinnen und
Referenten wurde im Plenum in Form einer FishBowl-Diskussion abgehalten. Mit Eva Gartnerová als
Moderatorin wurde über die Unterschiede in Bezug
auf Bildung vor und nach der Wende debattiert.
Am Abend fand in der Alliance Française de Plzeň
eine öffentliche Podiumsdiskussion mit den
Referierenden statt, in der Pavel Bobek die
Moderation leitete. In dieser konnten die
Teilnehmenden mehr über die persönlichen
Eindrücke der Gäste erfahren, die ebenfalls über
Veränderungen im Bildungssektor nach der Wende
sprachen.
Anschließend erstellten wir eine Broschüre, die sich
auf vielfältige Art und Weise mit dem Thema
auseinandersetzt. In ihr befinden sich u.a. Lesetipps,
eine ausführliche Dokumentation über die
Diskussionen am 23. März 2015 und ein Beitrag von
Dr. Eugenie Trützschler. Die Broschüre richtet sich
an alle Interessenten der deutsch-tschechischen
Welt und darüber hinaus.

Inga Berg, Susanne Bierlmeier, Eva Brychtová,
Anežka Doležalová, Maximilian Johannes Röslmair
Beim 1. Plenartreffen in Říčany haben wir uns
zusammengefunden – Anežka und Eva aus
Tschechien und Inga, Max und Susa aus
Deutschland.Unsere erste Idee war Bildung durch
mehr Kreativität zu vermitteln, beispielsweise durch
Theater als Form der nonformalen Bildung.
Bei unserem 1. AG-Treffen kurz darauf in Nürnberg
wurde uns bei langen Diskussionen jedoch klar, dass
wir darunter etwas sehr Unterschiedliches
verstanden und wir einigten uns auf eine neue Idee:
Politische Bildung, die man erfährt, indem man selbst
in eine Rolle schlüpft – ein Planspiel. Als aktuelles
Thema sollte die Verteilung von Flüchtingen auf die
verschiedenen europäischen Länder dienen.
Anschließend einigten wir uns auf den Ablauf,
die beteiligten Staaten und auf weitere
Interessensvertreter. Auch trafen wir uns mit
Dr. Ondřej Klípa von der Karlsuniversität in Prag,

der uns fantastische Informationen zum Thema
Migrationspolitik liefern konnte. Schließlich ging es
in die heiße Phase: Wir schrieben und übersetzten,
skypten lange, hatten große Diskussionen über
kleine Details und endlich – im März 2015 war es
soweit: Beim 3. Plenartreffen in Pilsen führten wir
das Planspiel "Flüchtlingsverteilung in Europa"
zusammen mit allen JuFo-Mitgliedern zum ersten
Mal durch – und es hat geklappt! Mit Hilfe des
ausführlichen Feedbacks haben wir noch ein paar
Kleinigkeiten überarbeitet, sodass es Euch unter
http://eduart.dtjf.de/ nun zur Verfügung steht.
Wichtig war uns, etwas Nachhaltiges zu schaffen,
das auch nach unserer Amtszeit noch verwendet
werden kann. Im besten Falle soll das Planspiel zu
einer kritischen Reflexion aktueller politischer
Fragestellungen, einer Stärkung der sozialen
Kompetenzen im Bereich der Kompromissfindung
sowie zu mehr Verständnis für fremde Standpunkte
beitragen.
Für uns war es ein aufregendes Jahr mit neuen
Erkenntnissen, neuen Erfahrungen und neuen
Freundschaften. Möge das Planspiel auch Euch neue
Impulse geben! Eure EduArts

Versuch’s mal
in Deutschland!

Erfahrungen vorstellen. Die Präsentationen werden
mit Wettbewerben, interaktiven Spielen und
Sprachanimation ergänzt.
Im Zeitraum vom 17.März 2014 bis zum 19. März
2015 wurden dank der Unterstützung unserer
Partner 126 Präsentationen an Mittel- und 7 an
Hochschulen abgehalten. 15 Referenten konnten so
fast 4.000 Jugendliche ansprechen. 2014
koordinierten das Projekt Jana Konečná, Kateřina
Papežová und Jana Kotasová.

Das erfolgreiche Projekt des Deutsch-tschechischen
Jugendforums „Do Německa na zkušenou –
Versuchs mal in Deutschland!“ bietet bereits seit
zehn Jahren Präsentationen für Mittel- und
Hochschulen an, bei denen Schüler und Studenten
über Aufenthaltmöglichkeiten in Deutschland
informiert werden. Das Ziel des Projekts ist, sie zu
kurz- oder langfristigen Aufenthalten zu motivieren, Auch 2014 wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, in
und dadurch ihr Interesse am Nachbarstaat und der denen sich die ReferentInnen zusammen mit den
deutschen Sprache zu erhöhen.
Koordinatorinnen an der Durchführung des Projekts
beteiligen. Damit konnten sie hochwertige
Die Teilnehmer lernen Ihre Studiums-, Arbeits- und Erfahrungen sammeln, zum Beispiel mit dem
Freiwilligkeitsmöglichkeiten in Deutschland kennen Schreiben von Anträgen, mit der Kommunikation auf
und nicht zuletzt wird ihnen mittels Sprachanimation Sozialnetzwerken oder mit der Arbeit mit
das Erlernen der deutschen Sprache näher gebracht. Webinstrumenten für Präsentationen und Newsletter.
Die Informationen werden auf eine interaktive Art Vertreter
des
Projekts
nahmen
auch
und Weise durch ausgebildete ReferentInnen an
unterschiedlichen
deutsch-tschechischen
vermittelt, die sich in der deutsch-tschechischen Veranstaltungen teil, z. B. dem Deutschlehrertag,
Zusammenarbeit engagieren und unterschiedliche dem Finale des Wettbewerbs „Jugend debattiert
Auslandsaufenthalte absolviert haben. Dank dessen international“, dem Tag der offenen Tür auf der
können sie die Jugendlichen und junge Erwachsene deutschen Botschaft, einer Präsentation „Deutsch in
besser ansprechen und ihnen ihre konkreten Tschechien“ im Goethe-Institut in Prag usw.

Závěrečná brožura Česko-německého
fóra mládeže 2014/15

Abschlussbroschüre des Deutschtschechischen Jugendforums 2014/15
„Jaké vzdělávání potřebujeme?“ – hledáním odpovědí
na tuto otázku se zabývalo 30 mladých lidí z ČR
a Německa, kteří se sešli v 8. funkčním období Českoněmeckého fóra mládeže poprvé v březnu 2014.
V následujících 17 měsících se tak věnovali tématu
vzdělávání z různých hledisek. A tak se diskutovalo mj. o
politickém vzdělávání, šancích a možnostech
vzdělávácího systému, kreativitě a motivaci. Toto
probíhalo na čtyřech plenárních zasedáních v Říčanech,
Dráždanech, Plzni und Regensburgu, při kterých byly
tématem také metodické otázky tvorby a práce
v dvojjazyčných skupinách a projektového managementu.
Znalosti získané na plenárních zasedáních byly pak
prakticky uplatněny na setkáních pracovních skupin při
realizaci projektů. Kromě těchto aktivit vytvořili členové
Fóra mládeže memorandum, ve kterém pro budoucí členy
shrnuli zásady a úkoly Fóra.

„Welche Bildung brauchen wir?“ – um dieser Frage
auf den Grund zu gehen, trafen sich im März 2014 erneut
dreißig junge Menschen aus Deutschland und Tschechien.
In den nächsten 17 Monaten sollten sie das Thema
Bildung aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten;
so wurde über politische Bildung, Chancen
und Möglichkeiten u.v.m. diskutiert. Bei insgesamt vier
Plenartreffen in Říčany, Dresden, Pilsen und Regensburg
wurde dabei nicht nur inhaltlich gearbeitet: Auch
methodische Überlegungen zu Gruppendynamik,
Projektmanagement, etc. fanden ihren Platz.
Die Plenartreffen wurden ergänzt durch Treffen innerhalb
der einzelnen AGs, wo die gesammelten Kenntnisse
innerhalb der Projekte umgesetzt wurden. Außerdem
wurde erstmals ein Leitbild entwickelt, welches
das Selbstverständnis der jungen Menschen beschreibt
und ihren Auftrag umreißt.

Podporu pracovním skupinám poskytl čtyřčlenný tým
mluvčích zvolený z členů na prvním plenárním setkání.
Na německé straně jimi byli Henrike Bernhardt a Philipp
Haase, na české straně Jan Tománek a Šárka Navrátilová,
později také Eva Brychtová. Mluvčí společně
s koordinátory Franziskou Stölzel a Janem Vařákem
(původně Ondřejem Kavanem) vytvořili organizační tým,
který byl odpovědný za organizaci a realizaci plenárních
zasedání. Kromě toho zastupovali a reprezentovali Fórum
mládeže na veřejnosti. K nejvýznamnějším z těchto aktivit
patřila
setkání
s
německým
prezidentem
Joachimem Gauckem nebo ministrem zahraničí FrankemWalterem Steinmeierem. Tradičně byli zástupci Fóra
mládeže
zastoupeni
na
Výroční
konferenci
Česko-německého diskuzního fóra a zájmy českoněmecké mládeže zastupovali v jeho Radě.

Unterstützt wurden die Arbeitsgruppen bei all dem vom
vierköpfigen Sprecherteam, welches auf dem ersten
Plenartreffen gewählt wurde (Henrike Bernhardt, Jan
Tománek, Philipp Haase, Šárka Navrátilová, später Eva
Brychtová). Gemeinsam mit den beiden Koordinatoren,
Franziska Stölzel und Jan Vařák (vorher Ondřej Kavan),
stellten
sie
das
Organisationsteam,
welches
für die Planung und Durchführung der Plenartreffen
zuständig war. Darüber hinaus kam ihnen die Aufgabe zu,
das Jugendforum nach außen zu vertreten und
zu repräsentieren. Im Rahmen dieser Öffentlichkeitsarbeit
kam es außerdem zu Treffen mit dem Joachim Gauck und
Frank-Walter Steinmeier. So nahmen Vertreter des
Jugendforums erneut an der Jahrestagung des Deutschtschechischen Gesprächsforums teil und vertraten die
Interessen der Jugend im Beirat der Institution.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že ke veškeré práci
patřila také zábava a radost ze společných setkání. A to
nejen proto, že k programům patřily také například
společné večeře, grilování nebo prohlídky zajímavých
míst. Ty pomohly vytvořit příjemnou atmosféru, která byla
nezanedbatelným faktorem pro jazykovou a kulturní
výměnu a navazování přátelství, což byly bezesporu jedny
z hlavních přínosů pro každého člena.

Nicht zuletzt stand bei aller Arbeit immer auch der Spaß
im Vordergrund, sodass gemeinsame Abendessen und
Grillpartys oder auch Stadtbesichtigungen zum normalen
Programm eines gemeinsamen Treffens gehörten.
Gruppenübergreifend konnte so ein freundschaftlicher,
sprachlicher und geistiger Austausch stattfinden, der für
alle Teilnehmer sicher den größten Gewinn der
vergangenen Monate darstellt.

Partneři:
Partner:

Spolky

mentorský program, který funguje od funkčního
období 2011-2012. Spolky podporují i iniciativu
bývalých koordinátorek Anji Decker a Katky
Financování
Smejkalové, jejímž cílem je vybudovat alumni
Hlavním úkolem spolků je žádat o finanční podporu a program.
spravovat poskytnuté příspěvky. Z těchto příspěvků
se platí například plenární zasedání nebo setkání Kontinuita
pracovních skupin. Fórum financují především K pravidelným úkolům patří výběr koordinátorů
Česko-německý fond budoucnosti, Kinder-und a členů Fóra. Během funkčního období spolky
Jugendplan des Bundes (KJP) a Ministerstvo intenzivně spolupracují s koordinátory, hlavně
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). v organizačních a administrativních záležitostech.
Příspěvky z KJP dostáváme prostřednictvím
Koordinačního centra česko-německých výměn Kdo se může stát členem spolku?
mládeže – Tandem Regensburg.
Všichni bývalí členové Fóra se mohou do spolku
přihlásit, jakmile skončí jejich funkční období. Spolky
Alumni
jsou možností, jak zůstat s Fórem v kontaktu, podílet
Spolky představují spojku mezi aktuálním Fórem se na jeho daším vývoji a zároveň ho poznat i z druhé
a jeho bývalými členy. Za tímto účelem byl vytvořen strany.

PS Mittelškoly?
Kein problém!
Vladimír Chmelík, Anna Skalická, Dennis Varoß
Naše skupina se zabývá volbou střední školy. Každý
z nás jednou prošel, nebo teprve procházet bude
dospíváním a bude si přemýšlet, jakou cestou se
bude v životě ubírat. Mnozí z nás ale nevědí, jak si
tuto cestu vybrat. Prvním velkým výběrem je škola,
která nás na tuto cestu začne připravovat. Náš
projekt se snaží motivovat lidi k tomu, aby se o oboru
svého studia začali zajímat co nejdříve
a z důvěryhodných druhů.

Vladimír Chmelík, Anna Skalická, Dennis Varoß

Vereine

Naše cesta za konečným výsledkem byla dlouhá.
Během ní se v naší skupině vystřídalo hned několik
členů. To naší práci sice zpomalilo, ale nezastavilo.
Každý z nás sháněl kontakty, dával nápady
a domlouval schůzky se studenty, nebo s lidmi
z praxe. Na začátku jsme si srovnali školní systémy
v České republice a v Německu. Po zvážení jsme se
rozhodli zaměřit se nejen na studenty, ale i na rodiče,
kteří na výběr školy mají nemalý vliv. Dále bylo nutné
se naučit, jak se takový film vlastně natáčí. Velmi
nám pomohl kameraman Martin Krupa, který nás
naučil, jak obsluhovat kameru a jak celý film vytvořit.
V ten moment začala práce na podobě filmu. Ten
jsme natáčeli až do posledních chvil. Na výsledek
našeho snažení se můžete podívat na stránkách fóra
mládeže mittelskoly.cnfm.cz. Pokud nám budete
ochotni zaslat svůj názor, budeme rádi.

Jako prezentaci našich výsledků jsme zvolili video,
kde se ptáme mladých lidí, jak si vybírali svoji školu a
co je při tom zajímalo. Potom vystupují lidé z praxe,
kteří už s daným oborem mají své zkušenosti. Divák
si pak sám může udělat svůj vlastní názor na každý
obor. Doufáme, že ukázkou i špatných voleb lidí Za celou skupinu Mittel školy? Kein problém! přejeme
přimějeme studenty a rodiče, aby si sami začali příjemnou podívanou.

AG Mittelškoly?
Kein problém!
ein Mentorenprogramm ins Leben gerufen.
Des Weiteren unterstützen die Vereine eine Initiative
der Koordinatorinnen des Jufos 2009-2011, Katka
Finanzierung
Smejkalová und Anja Decker, die auf den Aufbau
Die Hauptaufgabe des Vereins besteht darin, eines Alumniprogramms abzielt.
die Fördergelder für das Jugendforum zu beantragen
und zu verwalten. Mit den Fördergeldern werden zum Kontinuität
Beispiel die Plenartreffen und die AG-Treffen Zu
den
Pflichten
des
Vereins
gehören
finanziert. Unsere Hauptförderer sind der Deutsch- die Ausschreibung und die Auswahl der
Tschechische Zukunftsfonds, der Kinder- und Koordinatoren und der Mitglieder des Jugendforums.
Jugendplan des Bundes (KJP) und das tschechische Während der Amtszeiten kooperieren die Vorstände
Schulministerium Ministerstvo školství, mládeže mit den KoordinatorInnen in organisatorischen und
a tělovýchovy (MŠMT). Die Gelder vom KJP administrativen Angelegenheiten.
beantragen und erhalten wir über das
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch – Tandem Regensburg.
Mitglied werden
Alle Mitglieder des Jugendforums können dem
Alumniarbeit
Verein beitreten, sobald ihre Amtszeit vorbei ist.
Die Vereine dienen als Verbindung zwischen dem Die Vereine stellen eine Möglichkeit dar, weiterhin
aktuellen Jugendforum und den Alumni. Zum Zwecke mit dem Deutsch-Tschechischen Jugendforum
einer besseren Vernetzung wurde für das Deutsch- in Kontakt zu bleiben, es weiterzuentwickeln und von
Tschechische Jugendforum 2011/12 zum ersten Mal einer anderen Seite kennenzulernen.

hledat informace. Video bychom rádi rozšířili po
školách, aby ho bylo možné použít v hodinách
občanské nauky.

Unsere Gruppe befasst sich mit der Wahl der
Mittelschule. Ein jeder von uns steht früher oder
später vor der Entscheidung, welchen Weg man im
Leben einschlagen soll. Aber viele von uns wissen
nicht, wie dieser Weg zu wählen ist. Unser Projekt
zielt darauf ab, Menschen dahingehend zu
motivieren,
sich
bereits
früh
auf
eine
nachvollziehbare Art und Weise mit den vorhandenen
Möglichkeiten auseinanderzusetzen.
Zur Präsentation unserer Ergebnisse einigten wir uns
auf ein Video, in welchem wir zuerst junge Menschen
befragten, wie sie ihre weiterführende Schulart
gewählt haben und was sie an dieser interessierte.
Im Anschluss zeigt das Video Menschen, die bereits
mit bestimmten Bereichen Erfahrungen gemacht
haben. Der Zuschauer kann darauf aufbauend seine
eigene Meinung zu jedem Fachbereich bilden.

zu machen. Deshalb möchten wir das Video auch an
Schulen verteilen, sodass es auch im schulischen
Rahmen benutzt werden kann.
Unser Weg zum endgültigen Ergebnis war lang. So
veränderte sich im Verlauf der Amtszeit mehrfach die
Zusammensetzung unserer Gruppe, was unser
Arbeitstempo zwar verlangsamte, es aber nicht zum
Erliegen brachte. Jeder von uns suchte nach
Kontakten, brachte seine Ideen ein und vereinbarte
Treffen mit Schülern, Studenten und Lehrern, die ihre
praktischen Erfahrungen beisteuerten. Darüber
hinaus entschieden wir uns, auch Eltern mit
einzubeziehen, da diese einen nicht geringen Einfluss
auf die Wahl der Schule haben.
Natürlich war es auch notwendig zu lernen, wie man
letztlich einen Film dreht. Sehr geholfen hat uns
dabei der Kameramann Martin Krupa, der uns vor
allem bei der Gestaltung des Films, sowie natürlich
bei der Kameraführung tatkräftig unterstützte – dies
alles vom ersten Moment der Planung an bis zum
kürzlich erfolgten Abdreh. Das Ergebnis unserer
Bemühungen können Sie auf den Seiten des
Jugendforums mittelskoly.dtjf.de ansehen. Über Ihr
Feedback würden wir uns sehr freuen.

Wir hoffen, dass auch und gerade das Ansprechen
schlechter Entscheidungen Schüler und Eltern Die gesamte Gruppe Mittel školy? Kein Problém!
anregt, sich selbst auf die Suche nach Informationen wünscht Ihnen Viel Spaß beim Ansehen.

PS Motivace boří
překážky
Robert Forker, Dmitrij Hladký, Julia Köpke,
Martin Machala, Eva Marková

Nápady a představy žáků jsme sbírali v rámci
20minutových rozhovorů s děvčaty a chlapci ve věku
15 let na českých a německých školách. Šlo nám
především o to, aby měli žáci sami možnost se
vyjádřit.

PS Zapoj se! Misch mit!

Jde nám o získání přístup k žákům pomocí motivace
a zájmu. Na základě výpovědí žáků jsme sestříhali
krátký film, v němž souhrnně představujeme jejich
názory. Tento film se nyní stane základem pro
pódiovou diskusi na závěrečném setkání v Řezně, při
němž budou čeští a němečtí zástupci z vědy,
pedagogiky a médií společně debatovat o tématu
„Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“ a „Jak je možné
vzbudit zájem žáků?“.

Pracovní skupina "Misch mit! Zapoj se!" se zabývala
otázkou, jak motivovat mladé lidi, aby se více
angažovali a zapojovali ve společnosti. Výsledkem je
komiks, který vypráví dva skutečné příběhy mladých
lidí, kteří se "zapojili" a něco ve svém okolí změnili.

To jsme my, pracovní skupina Motivace boří
překážky: Julia, Eva, Martin, Dmitrij a Robert. Poznali
jsme se na prvním plenárním zasedání v Říčanech.
Tam se dala naše skupina dohromady a společně
jsme se zamýšleli nad prvními nápady pro
nadcházející funkční období Česko-německého fóra
mládeže se zastřešujícím tématem „Jaké
vzdělá(vá)ní potřebujeme?“. Tyto vytyčené myšlenky
jsme rozvíjeli až do současného závěru našeho Výstupy z diskuse budou společně s filmem následně
projektu.
zveřejněny
na
internetových
stránkách
motivace.cnfm.cz a šířeny prostřednictvím co nejvíce
Zabývali jsme se vesměs následujícími otázkami:
zdrojů a způsobů.
• „Co žáky motivuje?“
• „Co se žákům na škole líbí a co kritizují?“
• „Co by chtěli žáci na denním běhu školy změnit?“
(např. pozdější začátek vyučování, pevně dané
termíny zkoušek, zrušení známek...)

AG Motivation schafft
Brücken

Die Schülerideen und -vorstellungen erhoben wir aus
20 minütigen Interviews mit weiblichen und
männlichen Schülern im Alter von 15 Jahren an
deutschen und tschechischen Schulen.

Unser
Hauptanliegen
bestand
darin,
den
Jugendlichen eine Stimme zu geben. Unser Gedanke
ist es, über Motivation und Interesse die Schüler zu
erreichen. Auf Grundlage der Schüleraussagen
Die AG „Motivation schafft Brücken“, das sind wir: schnitten wir einen kurzen Film, in dem die
Julia, Eva, Martin, Dmitrij und Robert. Kennengelernt Meinungen der Jugendlichen zusammengefasst
haben wir uns alle auf dem ersten Plenartreffen in wurden.
Říčany. Dort fanden wir uns in unserer Gruppe
zusammen und entwickelten erste Ideen für die uns Dieser
Film
wird
nun
schließlich
die
bevorstehende
Amtsperiode
des
deutsch- Diskussionsgrundlage für eine Podiumsdiskussion
tschechischen Jugendforums unter dem Oberthema auf dem Abschlusstreffen in Regensburg sein, bei der
„Welche Bildung brauchen wir?“. An diesen deutsche und tschechische Vertreter aus
getroffenen Leitgedanken arbeiteten wir bis zum Wissenschaft,
Pädagogik
und
Medien
jetzigen Ende unseres Projekts.
zusammenkommen, um über das Thema „Welche
Bildung brauchen wir?“ und „Wie erreichen wir die
Durchweg setzen wir uns mit folgenden Fragen auseinander: Jugend?“ zu debattieren.
• „Was motiviert Jugendliche?”
• „Was gefällt Jugendlichen an der Schule und was
Die an dieser Stelle gewonnen Ergebnisse sowie der
kritisieren sie?”
Kurzfilm sollen anschließend auf einer Homepage
• „Was wollen Jugendliche hinsichtlich des
motivation.dtjf.de veröffentlicht und möglichst auch
Schulalltags ändern?”
über weitere Kanäle weiterverbreitet werden.
(bspw. späterer Stundenbeginn, feste
Prüfungszeiten, Abschaffung von Noten... )
Robert Forker, Dmitrij Hladký, Julia Köpke,
Martin Machala, Eva Marková

Sophie Henning, Tomáš Kochlöffel, Fabian Kuntz,
Arne Mischer, Tereza Pištorová, Štěpán Vizi

Kromě toho obsahuje komiks tipy a odkazy na české,
respektive německé organizace, na které se čtenáři
mohou obrátit, když potřebují pomoc s realizací
svého nápadu a projektu.

Komiks v nákladu 1 000 kusů bude distribuován
mladým lidem skrze různé partnerské organizace,
např. Tandem Regensburg nebo českou Asociaci
občankářů. Kromě toho poskytne PS komiks ráda a
zdarma všem zájemcům, především z řad učitelů a
pracovníků s mládeží. Navíc je možné na stránkách
zapojse.cnfm.cz/ komiks, který graficky ztvárnil
Členové PS, Štěpán, Tereza a Tomáš na české straně student ilustrace Jan Chabr z Plzně, zdarma
stejně jako Arne, Fabian a Sophie na německé stáhnout.
straně, hledali a sbírali příběhy z Česka a Německa,
ze kterých nakonec vždy jeden vybrali.
Na tomto místě chce PS ještě jednou poděkovat
tiskárně www.wir-machen-druck.de, která bezplatně
V prvním příběhu jde o skupinu kluků ze vytiskla celý náklad komiksu.
severočeského Jirkova, kterým se s podporou
starosty a města podařilo naplánovat a vybudovat Potřebujeme občanské vzdělávání, které nás
veřejné street workoutové hřiště. Druhý příběh motivuje k zapojení se ve společnosti. Potřebujeme
vypráví, jak angažovaní obyvatelé Berlína proměnili vzdělávání formou vzorů a příkladů. Náš komiks
část plochy bývalého letiště Tempelhof v městský ráj proto říká: ZAPOJ SE!
zahrádkářů, který slouží jako vzor pro další
komunitní zahrady.

AG Misch mit! Zapoj se!

Flughafens
Tempelhof
in
ein
urbanes
Gärtnerparadies umgewandelt haben, das als Vorbild
für andere Gemeinschaftsgärten dient.

Sophie Henning, Tomáš Kochlöffel, Fabian Kuntz,
Arne Mischer, Tereza Pištorová, Štěpán Vizi

Darüber hinaus enthält der Comic auf Deutschland
bzw. Tschechien zugeschnittene Tipps, welche
Organisationen Jugendliche mit Ideen zur
Umsetzung ebendieser kontaktieren können.
Der Comic, der in einer Auflage von 1.000 Stück
erscheint,
wird
über
verschiedene
Partnerorganisationen, so zum Beispiel TANDEM
Regensburg oder die tschechische Assoziation der
Sozialkundelehrer,
an
Jugendliche
verteilt.
Außerdem stellt die AG interessierten Lehrern und
Jugendbeauftragten den Comic gerne unentgeltlich
zur Verfügung. Unter mischmit.dtjf.de kann der vom
Pilsener Illustrationsstudenten Jan Chabr gestaltete
Comic zudem kostenlos heruntergeladen werden.

Die Arbeitsgruppe "Misch mit! Zapoj se!"
beschäftigte sich mit der Frage, wie Jugendliche und
junge Erwachsene ermutigt werden können, sich
selbst und ihre Interessen besser in die Gesellschaft
einzubringen. Um junge Menschen zu mehr
Engagement zu motivieren, wurde ein Comic erstellt,
in dem zwei wahre Geschichten erfolgreichen
Einsatzes erzählt werden.

Die Mitglieder der AG, Štěpán, Tereza und Tomáš auf
der tschechischen sowie Arne, Fabian und Sophie
auf der deutschen Seite, sammelten zu diesem
Zweck deutsche und tschechische Geschichten, aus An dieser Stelle möchte sich die AG noch ganz
denen sie am Ende jeweils eine auswählten.
herzlich bei der Druckerei www.wir-machendruck.de bedanken, die den Druck der gesamten
In der ersten Geschichte geht es um eine Gruppe von Auflage des Comics unentgeltlich übernahm.
Jungen aus Jirkov in Nordböhmen, die es,
unterstützt von der Stadt und dem Bürgermeister, Wir benötigen eine politische Bildung, die uns
geschafft hat, einen öffentlichen Fitnessplatz zu motiviert, in der Gesellschaft mitzumischen. Wir
planen und zu errichten. Die zweite Geschichte benötigen eine Bildung mittels Vorbildern und
erzählt davon, wie engagierte Berlinerinnen und Geschichten. Unser Comic drückt daher aus: MISCH
Berliner das Gelände des ehemaligen Berliner MIT!

