SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí zahajuje výběr žáků pro probíhající projekty
Erasmus+. Žáci se mohou přihlásit k účasti na dvou projektech a projektových
aktivitách. Pro aktivity hledáme celkem 31 žáků.
1. UMĚNÍ SPOJUJE A POMÁHÁ – ODBORNÉ STÁŽE PRO UMĚLECKÉ OBORY
Projekt je zaměřen na spolupráci s odborníky v oborech: výstavní činnost a propagace. K
stěžejním cílům projektu patří přenos získaných znalostí a dovedností z teoretické a praktické
výuky do reálného pracovního prostředí, podpora celoživotního učení a rozvoje osobnosti a
rozvoj jazykových a sociálních kompetencí.
Mobilita se uskuteční v bulharském kulturním středisku Dvoreca v Balchiku a je plánovaná na
14 dní. Termín mobility je naplánován na 28. 8. – 14. 9. 2021.
Aktivity krátkodobá mobilita žáků se zúčastní celkem 21 žáků 2. - 3. ročníků maturitních oborů
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, Průmyslový design a Užitá malba. Žáci budou
vybráni na základě stanovených kritérií, která najdete v příloze. Pro žáky jednotlivých oborů
jsou připraveny následující jednotky učení: Navrhování upomínkového předmětu pro
konkrétní místo (VZS, PD), Výstavní činnost - příprava expozice (UM). Po absolvování mobility
žáci obdrží mezinárodní certifikát EUROPASS MOBILITY a ECVET, budou se podílet na
prezentaci projetu a šíření jeho výsledků.

2. OD ANTIKY K MODERNĚ – TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A UCHOVÁNÍ
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Vzdělávací aktivita proběhne v bulharském kulturním středisku Dvoreca v Balchiku ve
stejném termínu jako předchozí mobility. Aktivita je zaměřena na restaurování a uchovávání
kulturních památek. Během plánovaných přednášek se účastníci projektu seznámí s postupy,
které jsou využívány při restaurování a konzervování. Pozornost bude věnována i problematice
„otevřených muzeí“, tedy památek, jež jsou součástí venkovního areálu nabízejícího přímý
kontakt s návštěvníky, na něž zároveň působí atmosférické jevy. V praktické části se pod
odborným vedením seznámí se současnými materiály, které se při restaurování používají, a
jejich možným využitím v umělecké tvorbě. Cílem je propojení tradičních a současných
technologických postupů při zachování kulturního dědictví. Aktivity se zúčastní 10 žáků z 2. 3. ročníků maturitních oborů Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, Průmyslový
design a Užitá malba. Žáci budou vybráni na základě stanovených kritérií, která najdete
v příloze.
Před zahájením stáží (v průběhu měsíce června 2021) proběhne příprava účastníků.
Žákům budou z projektu hrazeny náklady na vzdělávací aktivity, doprava (cesta autobusem),
ubytování, stravování (3 jídla denně a pitný režim), pojištění po celou dobu pobytu a
případné mimořádné náklady (např. testování PCR testy aj.).
Další informace získáte od kontaktních osob:
Krasimira Kolčeva: 774 120 838
Kateřina Hofmannová: 604 683 849

