Jednotní v rozmanitosti
Česko-německá studentská výměna
JEF Passau a Mladí Evropané - JEF CZ
09/08/2017-13/08/2017, České Budějovice

Středa, 9. srpen 2017
18:00

Ubytování a večeře

Čtvrtek, 10. srpen 2017
8.00

Snídaně

9.00

České Budějovice – prohlídka města

12.30

Oběd

14.00

Co je Evropská unie? Jaká jsou její pozitiva? Federální struktura a
společná identita v euroregionu Dunaj-Vltava.
Večeře

18.00

Pátek, 11. srpen 2017
8:00

Snídaně

9.00-12.00

Společná historie, různé perspektivy – menšiny v Evropě

12:30

Oběd

14.00

Exkurze, Antikomplex

18.00

Večeře

19.00

Kulturní kavárna – simulační hra

Sobota 12. srpen 2017
8.30

Snídaně

9.00-12.00

Workshop: Evropská unie a mladá generace

12:30

Oběd

14.00

Prezentace myšlenek studentů a diskuse s politikem

18.00

Večeře

Neděle 13. srpna 2017
8:30

Snídaně

9.00-12.00

Závěr a evaluace konference

12:30

Oběd

14:00

Odjezd

Cíle výměnného programu
● Zintenzivnění česko-německé spolupráce
● Povzbuzení evropského vědomí
● Podpora vzdělávání v oblasti evropské politiky
Hlavní aspekty programu
● Teambuilding a jazyková a kulturní výměna se uskuteční prostřednictvím aktivit
jako „jazykový tandem“ nebo při společné prohlídce Českých Budějovic. Cílem
je osobní seznámení účastníků.
● Seznámení s regionální a nadnárodní spoluprácí v oblastech euroregionu
Dunaj Vltava
● Diskuse s odborníky
● Simulační hra napomáhající pochopení komplexních procesů evropské politiky
a umožňující specifický vhled do mechanismů evropských institucí
Pro koho je projekt určený?
Zúčastnit se mohou studenti středních škol ve věku od 16 do 20 let z celé České
republiky, kteří se zajímají o Evropu a chtějí se podílet na rozhodování o ní. Za
německou stranu se zúčastní středoškoláci z Bavorska.
Jaké podmínky musí účastníci splnit?
Celá akce bude probíhat v anglickém jazyce, jeho dostatečná znalost je důležitým
předpokladem pro aktivní zapojení se do programu. Kromě toho očekáváme zájem o
Evropu a témata s ní spojená.
Kdo jsou Mladí Evropané JEF CZ
Jsme česká sekce celoevropské organizace Young European Federalists (Mladí
evropští federalisté), která byla založena v roce 1948, působí ve 35 zemích Evropy a
sdružuje přes 35 000 členů. Zasazujeme se o sjednocení Evropy a podporu
demokratické společnosti napříč kontinentem. Našimi členy jsou mladí angažovaní lidé
se zájmem o současné dění. Během roku pořádáme debatní akce a navštěvujeme
další členské sekce v celé Evropě.

Základní informace
Místo konání: Studentské koleje Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Telefon: +420 733 199 157 (Filip Ibl)
Příjezd/Odjezd: Účastníci si zařizují cestu do Českých Budějovic sami, náklady jim
budou uhrazeny
Účastnický poplatek: 250 Kč, ubytování, stravování a doprava jsou hrazeny
Kontaktní osoba: Filip Ibl, iblfilip@seznam.cz, +420 733 199 157
Pořadatel: Mladí Evropané JEF CZ
web: www.mladievropane.cz
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