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Krátký popis projektu  

 
V časovém období říjen – prosinec 2013 byla 
úspěšně realizována tři česko-německá setkání 
mládeže s účastníky z Německa a z ČR v rámci 
školní výuky, projektových dnů nebo třídních jízd 
v roce 2013.  
 
V mládežnickém středisku djo Strašidelném 
zámku Bahratal se potkalo na pětidenních 
programových týdnech celkem 184 účastníků z 
Ústí nad Labem, Litoměřic, Tisé, Prahy, 
Drážďan, Wittichenau a Schönfeld. 
 
Každý programový týden vedl tým minimálně 
dvou zkušených dvoujazyčných vedoucích. 
Během programových týdnů zažili účastníci 
během dvou celodenních výletů do Ústí nad 
Labem a do Lipska díky muzejním pracovníkům z 
Muzea města Ústí nad Labem a z Památníku Bitvy 
národů v Lipsku na historii a zkušenosti bohatý 
program, mimo jiné návštěvu u projektového 
partnera Muzea města Ústí nad Labem.  
 
Dále interaktivní workskhop k historii města a k 
době Napleonských válek, tematickou zvláštní 
výstavu o Napoleonovi, prohlídku originálních 
dějišť bitvy u Chlumce a jejích památníků, 
tematickou prohlídku města s historickým 
výkladem v Lipsku 
(spolupracovníci 
Forum 1813), návštěvu 
Památníku Bitvy 
národů, návštěvu 
muzea Památníku 
Bitvy národů a 
Panometru se 
speciální výstavou k 
tématu. Bilinguální 
tým doprovázel 
skupiny a 
organizoval 
skupinové 
dynamické procesy 
(Warm Ups, 
poznávací hry, 
jazyková 

animace), stejně jako i tematickou hru o Evropě.  
 
V této hře se účastníci vtělí do rolí Rady 
Evropské Unie (Ministerská rada) a ujasňují si 
otázku „Jaká jazyková nařízení by měla platit v 
EU od roku 2015?“.  
 
Tato otázka je specificky zpracována ve třech 
oblastech (ministr školství, ministr práce, ministr 
vnitra). Doplněné jsou tyto skupiny o skupinu 
média, která doprovází procesem hry. Před hrou 
a po ní jsou diskutována témata „hranice“ a 
„evropské zejména česko-německé vztahy“ na 
základě získaných zkušeností a znalostí. Pro 
realizaci hry bylo zapotřebí dvou dalších 
vedoucích.  
 
Během akce proběhlo první den seznámení s  
očekáváním účastníků, stejně jakož i denní 
evaluační diskuze večer a na konci setkání. Při 
nich byly hodnoceny vedle obsahu setkání, 
program, tým, ubytování, strava, pocity a mnoho 
dalšího. Setkání bylo hodnoceno jako velmi 
dobré (1).     


