Tisková zpráva Evropského centra mládeže Břeclav

Zábavná věda pomůže mladým lidem z Evropy rozvinout jejich
schopnosti
Břeclav, 10. září 2014
O tom, že vědecká práce je ideálním prostředkem, jak lze zlepšovat své
schopnosti, se přesvědčí třiatřicet mladých lidí, kteří se zúčastní výměny mládeže
„Connecting Through Science“ pořádané Evropským centrem mládeže Břeclav.
Mezinárodní projekt spolufinancovaný programem Evropské unie Erasmus+:
Mládež v akci se uskuteční v Lednici od 24. do 31. října 2014.
Projekt svými aktivitami propojí několik zdánlivě nesouvisejících témat: genetiku,
bioetiku, neformální vzdělávání, integraci handicapovaných, a aktivní participaci a
aktivní občanství. Díky zastoupení účastníků z šesti evropských zemí (České
republiky, Estonska, Chorvatska, Nizozemí, Slovenska a Slovinska) budou mít navíc
mladí lidé šanci poznat cizí zvyky a životní styly.
„Našim cílem je pomocí hravých a interaktivních metod neformálního vzdělávání
vytvořit prostředí, ve kterém budou mladí lidé objevovat, jak geny ovlivňují život
člověka, co se skrývá za prací genetiků, a přitom rozvíjet své schopnosti a dovednosti
v oblasti vědy a technologií, komunikace, společenské a občanské aktivity,
schopnosti učit se a kulturního povědomí. Důraz bude kladen také na tzv. peerlearning, tedy učení se navzájem,“ přibližuje hlavní vedoucí projektu Eva Janečková.
Účastníci se například během workshopu s odborníkem z praxe seznámí se
základními problémy současné bioetiky. Pomocí interaktivních cvičení zjistí, jak
funguje DNA a díky aktivitě vedené zástupci Centra Aplikovaných Pohybových
Aktivit (APA) si uvědomí, že některá postižení mohou mít genetický původ, a na
vlastní kůži si vyzkouší, co život s určitým handicapem obnáší. Určitým
vyvrcholením výměny mládeže bude Poster Fair, v jehož průběhu účastníci
představí postery s vybranými biologickými tématy, na nichž po celý projekt
pracovali. V bloku věnovaném aktivní participaci se mladí lidé dozvědí, co to je
aktivní občanství, vyzkouší si různé participativní metody a vytvoří akční plány
řešení problémů, se kterými se setkávají ve svých komunitách.
Eva Janečková doplňuje, co je hlavní myšlenkou projektu: „Chceme ukázat, že věda
nejen posouvá dále naše znalosti, ale ve spojení s metodami neformálního vzdělávání
může být i výborným způsobem, jak může mládež rozvíjet své dovednosti. Pokud se
nám podaří probudit v mladých lidech zájem o svět, v němž žijí, je šance, že se
budou snažit také aktivně řešit problémy, které je trápí.“
Výše zmíněný projekt bude realizován za finanční podpory programu Evropské
unie Erasmus+. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež
jsou jeho obsahem.
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