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CPDM o.p.s. vyslalo mladé lidi do
Lotyšska na Erasmus+ projekt
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Prvního až devátého července
2017 se dva „mládežníci“,
vyslaní Centrem pro pomoc
dětem
a
mládeži
o.p.s.,
zúčastnili evropského projektu
„Laboratory
of
kinestethic
learning“, který se uskutečnil
v krásném lotyšském městě
Alůksne. Zde se mladí Češi,
spolu s účastníky z dalších
evropských zemí, vzdělávali v oblasti práce s mladými lidmi. Tématem
projektu bylo učení se novým věcem za pomoci práce s vlastním tělem.
Cílem projektu s tímto tématem bylo propojit myšlení s pohybem těla a
získat tak zajímavé dovednosti a zkušenosti.
Projekt v Lotyšsku byl pokračováním aktivit s podobným zaměřením, které
se v posledních třech letech uskutečnily ve Slovinsku, Estonsku a Polsku.
Mladí lidé, kteří přijeli, věděli tedy již přesně co očekávat a tak celý
projekt už od začátku nabral výborný směr. Atmosféra a vztahy mezi
účastníky byly úžasné. Program byl velice nabitý, ale i přesto se ve
volném čase účastníci scházeli a dělali zajímavé aktivity z vlastní
iniciativy. Účastníci projektu tancovali, cvičili, učili se novým kolektivním
aktivitám a zorganizovali také představení a hry pro místní veřejnost.
Mimo vzdělávací program okusili například tradiční lotyšskou saunu,
uspořádali talentový večer a slavili „Midsummer festival“ v jedné místní
vesnici.

Věříme, že tento kurz měl na účastníky pozitivní dopad a že nové
dovednosti a zkušenosti budou moci uplatnit také po návratu do svých
domovů.
Projekt byl podpořen programem Evropské unie ERASMUS+
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