
4 Informujeme / i*

roãník V        ãíslo 10       prosinec 2016 www.listyregionu.cz

HRUBÁ STAVBA
DOKONâENA

PÒJâUJEME 5 000 - 50 000 Kã

PoÏadujeme:
• chuÈ pracovat
• nad‰ení
• maturitu
• auto

Nabízíme:
• práci v prosperující 

a stabilní ãeské firmû
• zajímav˘ v˘dûlek

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
Tel.: 606 038 925

Projekty zahraniãní spolupráce realizované Gymnáziem Rájec-Jestfiebí
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2016 – 2018 Sportujme, spolu-
pracujme a vzdûlávejme se

Na projektu se podílejí mûsta, 
‰koly a sportovní kluby z âR (Rájec-
Jestfiebí), Slovenska (Tvrdo‰ín)
a Litvy (BirÏai), je zamûfien na práce
v terénu s videokamerou, GPS navi-
gací a jejich následné vyuÏití pro cyk-
lotrenaÏery (ergometry). Projekt bude
rozvíjet podnikatelské a jazykové 
dovednosti studentÛ, a to zejména vy-
tvofiením fiktivní cestovní kanceláfie.
UmoÏní studentÛm úãast ve sportov-
ních kempech v zahraniãí i u nás. 

2016 - 2018  Science beyond the
classroom: undiscovered occupati-
onal areas

V prÛbûhu stfiední ‰koly se rozho-
duje o budoucím zamûfiení uchazeãÛ.
Tento projekt vytváfií pozitivní moti-
vaci pro práci spojenou s vûdami
a pfiispívá tak k fie‰ení dvou v˘znam-
n˘ch problémÛ dne‰ka – nezamûstna-

nosti mlad˘ch a nedostatku kvalifiko-
van˘ch odborníkÛ v technick˘ch
a pfiírodovûdn˘ch profesích.

Na projektu se podílejí ‰koly
z âR (Rájec-Jestfiebí), Nûmecka
(Hannover), Francie (Pau) a ·panûl-
ska (Sevilla). Je zamûfien na pozná-
vání vûdy mimo ‰kolní tfiídu a s tím
souvisejících, ãasto pfiekvapiv˘ch,
povolání. 

2015 – 2018  Let’s Walk and
Learn - Education via Tourist
Paths in Europe 

Na projektu se podílejí ‰koly
z âR (Rájec-Jestfiebí), Francie (Les
Fins) a Slovenska (Tvrdo‰ín), je za-
mûfien na environmentální v˘chovu.
Tento projekt umoÏÀuje studentÛm
získat fiadu dovedností a nov˘ch po-
znatkÛ z oblastí Ïivotního prostfiedí
a vede je k tomu, aby si uvûdomo-
vali souvislosti a vnímali dÛleÏitost
vlivu prostfiedí na kvalitu na‰eho Ïi-

vota. Úãastníci projektu se napfi. uãí
zpracovávat data z meteostanice,
v‰ímají si svého okolí a sledují pro-

mûny pfiírody ko-
lem nich v prÛbû-
hu roku. JiÏ jsme
byli ve Francii
a na podzim 2017 nás ãeká podhÛfií
Západních Tater na Slovensku.

A v neposlední fiadû mají studenti
moÏnost v rámci tûchto projektÛ vy-
cestovat do zahraniãí, poznat jiné pro-
stfiedí a nové kamarády.

Ing. Stanislav La‰tÛvka, 
fieditel ‰koly

Foto: archiv ‰koly

Projekty se musí fiádnû pfiipravit.


