Letní kolegia České Budějovice
a Poděbrady
Cena DZS 2021 v kategorii
INTERNACIONALIZACE

Dr. phil. Naděžda Salmhoferová, Univerzita
Vídeň / Mgr. Jana Kusová, Ph.D., JČU
České Budějovice / Mag. Georg Pehm,
University of Applied Sciences Burgenland /
Mgr. Štěpánka Žmudová, UK UJOP

Program:

AKTION Česká republika –

Každý rok se v Českých Budějovicích a v Poděbradech setkávají studenti

Rakousko

různých studijních oborů z České republiky a z Rakouska s jedním společStudenti rozvíjejí během letního kolegia nejen jazykové, ale také interkulturní

Česká republika, Rakousko

kompetence a odborné znalosti z různých oblastí. Základním principem letního
kolegia je koncept tzv. prožitých reálií (erlebte Landeskunde), který studentům

Délka projektu:

umožňuje seznamovat se s jazykem sousední země i její kulturou a dějinami

2–3 týdny

v bezprostředním kontaktu.

Rozpočet:

češtinu, čeští studenti se učí němčinu. Odpoledne je nabízen odborný program,

26 303 eur, 731 359 Kč

a sice formou přednášek, workshopů, seminářů, autorských čtení (např. Radka

Dopoledne vyučují rodilí mluvčí v malých skupinách – rakouští studenti se učí

Denemarková), odborných exkurzí nebo projektové výuky v malých skupinkách
Druh projektu:

či v tandemu. Na realizaci tohoto programu se podílejí odborníci z akademické

Projekt spolupráce

sféry či renomované osobnosti z veřejného prostoru a praxe. Letní kolegium
v Českých Budějovicích se orientuje především na historii a dějiny kultury, umění

Zaměření:

a literatury, program kolegia v Poděbradech je doplněn o přednášky z oblasti

Výuka němčiny a češtiny pro

hospodářství obou zemí.

studenty z Rakouska a z ČR,

První ročník letního kolegia organizovaného českobudějovickým týmem se

aktivity v tandemu, exkurze

konal v roce 1992 na hradě Landštejn, poděbradské letní kolegium se konalo
poprvé roku 2000. Pro mnoho studentů je kolegium jednou z prvních příležitostí
vzájemného učení a trávení společného času. Letní kolegia se vyznačují jednotným konceptem, ale také velkou vnitřní variabilitou a pestrou (individualizovanou) nabídkou pro studenty. Projektu se od jeho vzniku zúčastnila již více než
tisícovka studentů. Letní kolegia dlouhodobě rozšiřují jazykové znalosti českých
a rakouských studentů a podporují jejich vzájemné porozumění, které je přirozeně
motivuje k dalším stipendijním výjezdům do ČR i do Rakouska. Společné učení
navíc podněcuje k reflexi vlastního jazyka, dějin a kultury.
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ným cílem: učit se jazyk partnerské země, a zlepšit tak vzájemné porozumění.
Zapojené země:
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