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Sichtweisen

Der Landkreis Tirschenreuth hat in Zusammenarbeit mit dem Schulamt 
Tirschenreuth, den Zukunftscoaches, dem Bildungsmanagement, dem 
tschechischen Kooperationspartner ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV und 
weiteren regionalen Akteuren das länderübergreifende MINT-Projekt 
„Grenzen überschreiten - forschen - begeistern“ gestartet. Es wird durch 
Euregio Egrensis und den Landkreis Tirschenreuth finanziert. Ziel ist es, 
Schulpartnerschaften in Tschechien und Deutschland zu fördern und damit 
junge Menschen der Grenzregion für die Bereiche Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik grenzübergreifend zu begeistern.

Mit freundlicher 
Unterstützung:
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Länderübergreifendes
    -Projekt D-CZ: 
„Grenzen überschreiten 
 -  forschen  -  begeistern“

WAS IST DIE KLASSEN-
FAHRT TECHMANIA CZ?
Das Techmania Science Center in Pilsen ist ein modernes 
Zentrum, in dem man die Welt entdecken, experimentieren 
und sich mit Wissenschaft und Technik bekannt machen 
kann. Es bietet hunderte interaktiver Exponate, eine 
wissenschaftlich-technische Show, Projektionen im 3D- 
Planetarium, den interaktiven Globus „Science On a 
Sphere“. Die Beschreibungen sind in Englisch, Tschechisch 
und Deutsch. Weitere Infos unter: www.techmania.cz

  WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Für die Schulklassen aus dem Landkreis Tirschenreuth werden 
die Fahrtkosten komplett übernommen. Die Klassen werden 
um 8:00 Uhr an der Schule abgeholt und kehren am Nach mittag 
zurück. Sowohl der Eintritt ins Techmania als auch ein Mittag-
essen und die Busfahrt werden durch Euregio Egrensis und den 
Landkreis Tirschenreuth finanziert. Auch die Sprach animation 
ist für alle Teilnehmer kostenfrei. Für tschechische Klassen 
sind der Eintritt und das Essen frei, den Transport nach Pilsen zu 
Techmania müssen die tschechischen Schulen selbst organisieren.

  WIE MELDEN SICH DIE KLASSEN AN?

Jede Klassenpartnerschaft kann sich einmal für die Klassen-
fahrt auf www.DasAusbildungsportal.de bewerben. Die 
verant wortliche Lehrkraft fordert die Zugangsdaten unter 
zukunftscoach.bue@bs-wiesau.de an. Die Schulklasse aus 
dem Landkreis Tirschenreuth meldet auch den tschechischen 
Partner mit an. Hierzu sind im Vorfeld Absprachen zu treffen. 

Notwendig ist eine kurze Bewerbung im pdf-Format 
(max. 2 DINA4 Seiten), in der aufzuführen ist: 

   Beschreibung der beiden Schulen, der Teilnehmerklasse 
und der Partnerklasse.

   Warum gerade diese Klassen?
   Einbindung in ein Gesamtkonzept?
   Wünsche an die Sprachanimation
   Bereits durchgeführte Aktionen mit Partnern
   Geplante Aktionen mit Partnern

Nach Eingang der Bewerbung und Prüfung der Unter lagen 
werden die ausgewählten Klassen benachrichtigt. 

Ab dem Schuljahr 2017/2018 können 8 Fahrten aus dem 
Landkreis Tirschenreuth finanziert werden. Außerdem können 
4 Klassen aus der Tschechischen Republik jeweils eine Klasse 
aus dem Landkreis Tirschenreuth einladen. Somit können im 
folgenden Schuljahr 12 Klassen des Landkreises Tirschen-
reuth und 12 aus Tschechien die Klassenfahrt durchführen. 

Vor jeder Fahrt wird verpflichtend eine zweistündige, tsche-
chische Sprachanimation in den deutschen Schul klassen 
durchgeführt.

  WARUM IST ES SINNVOLL ALS KLASSE TEILZUNEHMEN?

Es ist von großer Bedeutung, junge Menschen bereits früh-
zeitig für Natur- und Technikwissenschaften zu  begeistern. 
Denn Wirtschaft 4.0 und die Digitalisierung des Alltags werden 
die Wirklichkeit der heutigen und künftigen Generationen 
prägen. Schlüsselqualifikationen im MINT-Bereich (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissen schaft und Technik) sind 
ein unbedingtes Muss. Gleichzeitig soll bei diesem Projekt 
der gute Kontakt zu unseren tschechischen Nachbarn gepflegt 
und intensiviert werden. 

  WER KANN TEILNEHMEN?

Alle Schulklassen des Landkreises Tirschenreuth ab der 
4. Klasse und ihre Schulpartnerklasse aus Tschechien 
(bestehende oder neue Schulpartner). Beide treffen sich zum 
gleichen Termin im Techmania Science Center in Pilsen und 
besuchen gemeinsam die Ausstellung. Anmeldeschluss für 
alle Klassen ist der 20. Oktober. Dabei können 4 Klassen 
aus Tschechien und 8 aus Deutschland sich je einen Partner 
des Nachbarlandes suchen.

Das Regionalmanagement für den Landkreis Tirschenreuth wird gefördert durch 
das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.

Veranstalter
Bildungsregion 
Landkreis Tirschenreuth

Projektleiter Bildungsmanagement
Hilmar Fütterer
Konnersreuther Straße 6g
95652 Waldsassen

Projektleiter Zukunftscoach
Andreas Büttner 

Projektpartner: Základní škola Sokolov
Kontakt: Mgr. Ondřej Štych 
Pionýrů 1614, 35601 Sokolov

Auf einen Blick:
  MINT-Fahrt ins Techmania Science Center
  Zusammen mit tschechischer Partnerklasse
  Für die Klassenstufen 4 bis 12
  Keine anfallenden  Kosten
  Eintritt und Essen frei!
  Anmeldeschluss 20. Oktober
  Bewerbung auf www.DasAusbildungsportal.de

Schulen des Landkreises Tirschen-
reuth (D) und ihre Partnerschulen 
in CZ haben gemeinsam die Chance 
auf eine Klassenfahrt ins Techmania 
Science Center!

www.dasAusbildungsportal.de
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Telefon +49 (0) 96 32 / 92 17-29
hilmar.fuetterer@inno-regio.de

zukunftscoach.bue@bs-wiesau.de

Telefon +420 777 078 418
Ondrej.Stych@seznam.cz



český

      mění 
perspektivy

PŘESHRANIČNÍ ČESKO-
NĚMECKÝ projekt      : 
„Překračovat hranice 
– bádat – nadchnout“ 

CO JE TŘÍDNÍ VÝLET 
DO TECHMANIA CZ?
Techmania Science Center V Plzni je moderní centrum, 
ve kterém můžete objevovat, jak funguje svět, experi-
mentovat a seznámit se s vědou a technikou. Nabízí stovky 
interaktivních exponátů, vědecko-technickou show, m.j. 
3D projekce v planetáriu a interaktivní glóbus „Science On a 
Sphere“. V Techmania najdete popisky v češtině, němčině 
a angličtině. Další informace na: www.techmania.cz

  JAKÉ NÁKLADY VZNIKNOU?

Školním třídám z okresu Tirschenreuth nevzniknou 
žádné náklady. Třídy budou vyzvednuty v 8:00 hod u školy 
a odpoledne se vrátí. Vstup do Techmania stejně tak jako 
oběd a cestu autobusem budou financovat Euregio 
Egrensis a okres Tirschenreuth. Také jazyková animace 
je pro všechny účastníky bezplatná. Pro české třídy je 
vstup a jídlo zdarma, dopravu do Plzně do Techmania musí 
školy zajistit samy.

  JAK SE MŮŽOU TŘÍDY PŘIHLÁSIT?

Každé třídní partnerství se může jednou ucházet o třídní 
výlet na www.DasAusbildungsportal.de. V případě dotazů 
se prosím obraťte na Ondrej.Stych@seznam.cz. Třída z 
okresu Tirschenreuth zároveň přihlásí i českého partnera. 
Předem je třeba se domluvit:

Nutná je krátká žádost ve formátu pdf (max. 2 stránky A4), 
která obsahuje: 

   popis obou škol, účastnické a partnerské třídy
   proč právě tyto třídy?
   začlenění do celkové koncepce?
   přání ohledně jazykové animace
   již realizované akce s partnery
   plánované akce s partnery

Po přijetí žádosti a prověření podkladů budeme 
vybrané třídy informovat. 

Ve školním roce 2017/2018 může být financováno osm 
třídních výletů z okresu Tirschenreuth. Kromě toho mohou 
čtyři české třídy na výlet pozvat po jedné třídě z okresu 
Tirschenreuth. Zájezdu se tak v příštím školním roce může 
zúčastnit 12 tříd z okresu Tirschenreuth a 12 z České 
republiky. 

V německých třídách se bude před každým výletem povinně 
konat dvouhodinová česká jazyková animace.

  PROČ MÁ SMYSL SE VÝLETU ZÚČASTNIT JAKO TŘÍDA?

Když se podaří lidi v mladém věku nadchnout pro přírodní 
a technické vědy, má to velký význam. Hospodářství 4.0 a 
digitalizace každodenního života se totiž stanou součástí 
reality dnešních a budoucích generací. Klíčové kvalifikace 
v oblasti MIPT (matematika, informatika, přírodní a 
technické vědy) se staly nutností. Tento projekt navíc 
umožní péči a prohloubení dobrých kontaktů s našimi 
německými sousedy.

  KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?

Všechny školní třídy okresu Tirschenreuth od 4. třídy a 
jejich české partnerské třídy (stávající či nové partnerské 
školy). Obě se setkají ve stejný čas v Techmania Science 
Center v Plzni a navštíví expozici společně. Přihlásit se 
lze nejpozději do 20. října. Čtyři třídy z České republiky 
a osm z Německa si mohou hledat po jednom partneru ze 
sousední země.

Okres Tirschenreuth započal ve spolupráci se školským úřadem 
Tirschen reuth, koučingem regionálního pracovního trhu, vzdělávacím 
managamentem a českým kooperačním partnerem ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
SOKOLOV a dalšími regionálními aktéry přeshraniční projekt MIPT 
„Překračovat hranice - bádat - nadchnout“. Projekt financují Euregio 
Egrensis a okres Tirschenreuth. Cílem je podpořit česko-německá školní 
partnerství a nadchnout tak mladé lidi z příhraničního regionu na obou 
stranách hranice pro matematiku, informatiku, přírodní a technické vědy.
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podporováno: 

Základní informace:
  výlet MIPT do Techmania Science Center
  společně s německou partnerskou třídou
  pro 4. až 12. třídy
   náklady vzniknou jen za dopravu z ČR do Plzně 
  vstup a jídlo zdarma!
  přihlášky nejpozději do: 20. října 
  žádosti na: www.DasAusbildungsportal.de

Školy okresu Tirschenreuth a 
jejich české partnerské školy 
mají možnost jet společně na 
třídní výlet do Techmania 
Science Center!
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Organizace
Vzdělávací region okres 
Tirschenreuth

vedoucí projektu vzdělávacího managementu:
Hilmar Fütterer
Konnersreuther Straße 6g
95652 Waldsassen

vedoucí projektu koučingu regionálního pracovního trhu:
Andreas Büttner 

partner projektu: Základní škola Sokolov
kontakt: Mgr. Ondřej Štych 
Pionýrů 1614, 35601 Sokolov

www.dasAusbildungsportal.de

Telefon +49 (0) 96 32 / 92 17-29
hilmar.fuetterer@inno-regio.de

zukunftscoach.bue@bs-wiesau.de

Telefon +420 777 078 418
Ondrej.Stych@seznam.cz


