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Za týden začíná v Českém Krumlově evropský projekt
MEDIALIZE IT
V Českém Krumlově vrcholí v tomto týdnu přípravy na projekt evropské výměny
mládeže s názvem MEDILAIZE IT.
Projektu, jehož organizátorem je CPDM Český Krumlov, se zúčastní šestičlenné
národní skupiny mladých lidí ze Slovenska (Prievidza), Slovinska (Slovenj Gradec),
Itálie (Torino), Portugalska (Carazzeda de Ansiaes) a České republiky (Český
Krumlov). Vlastní projekt začíná v pondělí 22. srpna 2011 a potrvá až do středy 31.
srpna 2011. Průměrný věk účastníků je 17 let.
Hlavními místy programu jsou Český Krumlov a Zátoň u Větřní. Poslední den
projektu pak účastnící stráví v Praze.

Projekt MEDIALIZE IT otevírá na „mezinárodní úrovni“ problematiku moderních
médií, přenosu informací a komunikace s využitím dosavadních zkušeností a kapacit
CPDM, o.p.s. Český Krumlov v této práci s českými mládežníky.
Prostřednictvím cílených aktivit si účastníci (především ve formě týmů národnostně
„namixovaných“) budou moci vyzkoušet práci s dokumentárním a animovaným
filmem, rádiovým vysíláním, fotografií, hudbou a tištěnou i elektronickou formou
„novin“.

Projekt zároveň účastníkům, v rámci doprovodných programů, poskytne zážitky z her
a exkursních programů, které budou, pomocí aktivních forem neformálního a
interaktivního vzdělávání, zpřístupňovat jednotlivá média.
Součástí těchto programových aktivit tak budou i jednotlivé návštěvy institucí, které
jsou svojí povahou zaměřené na nejrůznější mediální tématiku. Především se jedná
o návštěvu zpravodajského studia v České televize a dále workshop v
českokrumlovském fotoateliéru Seidel.
V rámci uvolňovacích a odpočinkových aktivit jsou do projektu zahrnuty i aktivity
sportovní (například splutí řeky Vltavy na raftech), prohlídka Státního hradu a zámku
Český Krumlov, kláštera Zlatá Koruna a další.
Nedílnou součástí programu budou i národní večery, při nichž jednotlivé národní
skupiny budou mít možnost představit ostatním účastníkům národní tradice, zvyky,
pamětihodnosti a kulturu svých zemí, ale i svoji národní kuchyni…

Přípravná schůzka národních vedoucích a
organizačního týmu CPDM se uskutečnila
v Českém Krumlově květnu 2011

V rámci květnové přípravné schůzky navštívil
přípravný tým projektu také Museum Fotoatelier
Siedel

Projekt evropské výměny mládeže MEDIALIZE IT je uskutečňován díky finanční
podpoře programu Evropské unie Mládež v akci prostřednictvím České národní
agentury Mládež Praha (NIDM MŠMT)

Na podpoře projektu se dále podílejí:
Město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond, Státní hrad a zámek Český
Krumlov a Klášter Zlatá Koruna (NPÚ v Českých Budějovicích), Jihočeské divadlo
České Budějovice a Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež
v České republice

Na dílčích částech programu projektu spolupracují tato projektová pracoviště CPDM,
o.p.s. Český Krumlov:
ICM-Informační centrum pro mládež, NZDM Bouda, Internetové mládežnické Rádio
ICM a Hudební studio mladých
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