Project COMMON EUROPE
podpořený programem Erasmus+ KA1 Mládež
2016-1-CZ01-KA105-022996
Spolupráce: CZ, PL, SK a GR
Místo a termín: GR, Agii Apostoli u Prevezy, 8.-18.8.2016 (9 dní+cesta)
Partnerské organizace: koordinátor CZ - SSK MSZeŠ Opava , partneři PL- Zespol szkol nr.1 v Kedziedrzyne-Koźlu,
SK - HOS Bardejov, GR - Municipality of Preveza
Počet účastníků: 60 (z toho 51 mládež + 9 vedoucí) se zájmem o tanec a aktivní trávení volného času
Typ projektu: Erasmus+ Mobilita mládeže v zemích programu
Hlavní téma a cíl: Našim záměrem bylo zvýšit úroveň vzájemných vztahů mezi mladými lidmi, dát jim možnost zažít a dělat pozitivní věci,
přivést je k zamyšlení nad hodnotovým žebříčkem. Důležitým cílem bylo podpořit jejich sebevědomí a naučit je aktivně trávit volný čas. Tyto
projektové cíle jsou totožné s cíli sportovního klubu. Naše vzdělávací cíle byly naučit mladé lidi mluvit a uvažovat o svých potřebách, vést je
k vzájemnému pěknému chování, mluvit o pravidlech etikety a odlišnostech a specifikách gendrových skupin, vylepšit pohybové dovednosti
prostřednictvím tance. Chtěli jsme přispět k odbourání bariér obecně ve vztazích mezi lidma s větším ohledem na mladé lidi, kteří si méně věří
a ocitají se na okraji skupiny, rádi bychom přispěli k větší toleranci a otevřeli téma vlastního rozvoje pro mladé lidi jako možnost, jak se v
budoucnu vyvíjet. Usilujeme o probuzení aktivního zájmu o místní komunitu lidí, o tradice a kulturu evropských zemí. Konkrétním cílem projektu
bylo, aby mládež pochopila, v čem špatné chování a vzory mezi mladými lidmi spočívají a jaká je alternativa. V tomto projektu jsme se zaměřili
na aktivní pohyb a gendrové odlišnosti. Tanec je proto ideálním prostředníkem, protože spojuje radostný pohyb, vnímání mužské a ženské role,
pravidla dobrého chování, zájmové volnočasové aktivity a členství v místní komunitě, pomáhá překonat bariéry a hranice, ať už jazykové,
interkulturní či osobní. V rámci kempu proběhly přednášky o neformálním vzdělávání, etiketě dobrého chování, 5 tanečních workshopů,
facilitované diskuze o gendrových rozdílech a problémech mladých lidí, exkurze jako ukázky tradic a kultury hostitelské země a pak samozřejmě
další aktivity neformálního vzdělávání jako jsou icebreakery, energizery, evaluace, reflexe, aha momenty. Na závěr jsme uspořádali ples v Agii
Apostoli. Do projektu byly zapojeny skupiny mladých lidí ze 4 evropských států, kteří spolu se svými zastřešujícími organizacemi pronikli především
do řecké místní komunity, vzhledem k tomu, že kemp byl organizován nedaleko Prevezy a podpoře Municipality of Preveza, ale částečně i do místní
komunity partnerských organizací, díky šíření výsledků projektu, jako inspirace a zkušenost. Z mezinárodní komunity se zúčastnil taneční mistr
z Kuby a učitelé tance ze Slovenska a z Řecka, z české místní komunity se do projektu zapojil sportovní klub, opavská zemědělská škola, která
poskytla zázemí pro přípravu projektu, zapojila se také rodičovská veřejnost, pro kterou byla taková mládežnická aktivita osvěžením a rozšířením
obzorů. Informovali jsme o tanečním kempu média, šíříme myšlenku programu Erasmus+ Mládež po celém opavském regionu a partnerských
místních komunitách a možná budeme inspirací jiné skupině mládeže, která si připraví vlastní projekt.
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