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Město Příbram má několik partnerských zemí, se kterými navázalo historicko - 

kulturní partnerství. Mezi těmito městy je i italské město Valle di Ledro. Příbramská radnice 
podepsala partnerství s Ledrem před dvěma roky. Následně začaly první návštěvy obou stran. 
Naše město navštívily rodiny, které u nás našli při první světové válce svůj druhý domov. 
Tyto první návštěvy iniciovala a plně organizovala radnice města Příbram. 

 
Aby byla zachována kontinuita družby u obou stran, byla a je předpokládána i družba 

mezi mladými lidmi, kteří by oživili a dále mohli šířit tradici a nám společnou historicko - 
dějinnou souvislost obou zemí. Začaly se připravovat jednotlivé výměny dětí z různých škol v 
Příbrami. 

 
Dialog mladých lidí o společné minulosti regionů, reflexe rozdílné životní zkušenosti, 

možná konfrontace názorů v rámci osobního sdílení jsou výbornou příležitostí jak navázat na 
společnou historii a dale rozvíjet prospěšné vztahy do budoucnosti. 

 
Waldorfská škola Příbram vešla ve spolupráci v dubnu roku 2010. Kdy do Valle di 

Ledro jela  přípravná skupina waldorfských učitelů na první seznamovací návštěvu. Na místě 
byl vypracován předběžný nástin spolupráce mezi Waldorfskou školou Příbram a základní a 
střední školou v Ledru. 

 
Cílem výměnných pobytů je udržovat tradici, společné historicko - kulturní dědictví 

obou zemí, podporovat aktivitu mládeže, navázat nová přátelství a podobně. Výměnných 
pobytů by se mělo uskutečnit více. 

 
Jedním z nejdůležitějších cílů  je  uskutečnit setkání vrstevníků z obou zemí, na 

základě společné dějinné minulosti navázání komunikace a spolupráce mezi nimi a poznávání 
současné vzájemného životního stylu a kultury svých zemí. Věříme, že projekt povede u 
všech zúčastněných k posílení sociálních dovedností, komunikace a spolupráce, získání 
nových znalostí a dovedností (jazyk, informace o cizí zemi a dějinné provázanosti, zvyky, 
tradice). 

 
Předkládaný projekt oživuje tradici spolupráce a přátelství s obyvateli regionu Valle di 

Ledro, kteří v oblasti Příbramska našli za I. světové války nový domov. 
 
Témata, která se budou prolínat celým výměnným pobytem jsou: posílení sociálních 

dovedností, to znamená společné seznámení mladých lidí a navázaní dialogu mezi nimi, 
komunikace a spolupráce, seberealizace mladých lidí, dialog a společné diskuse na téma 
Válka jako příležitost k celosvětovému míru, solidarita a tolerance jako cesta ke společnému 
soužití. 

 
Projekt  výměnných pobytů v oblasti Vale di Ledro zvyšuje pozitivní povědomí 

mladých lidí o jiných kulturách a  podporuje dialog a interkulturní setkávání s mladými lidmi  
prostřednictvím mnoha situačních her a diskusních témat, které se promítnou v programu v 
jednotlivých aktivitách. 

 
Tyto aktivity zohledňují  zájmy a potřeby účastníků.  Potřeba seznámit se, navázat 

kontakty, naučit se mluvit a komunikovat v cizím jazyce, informovat se o jiné zemi a její 
kultuře, způsobu života. Další témata, která se do projektu prolnou jsou: mír a válka, 



občanství, xenofobie, demokracie, životní prostřední. Mladí lidé budou navazovat komunikaci 
s lokálními médii a následně koncipovat a připravovat dvě výstavy a tím rozšíří svůj obzor v 
rámci pochopení komunikace prostřednictvím medií a obrazu v demokratické společnosti. 
Válka, nerespektování lidských práv a základních svobod, nedemokratické vytváření 
zákonných norem jsou skutečnosti, se kterými je v rámci projektu konfrontovaný každý 
účastník. Je zde veliké pole pro srovnávaní minulosti a života v dnešní Evropě, posílení pocitu 
sounáležitosti dnešních mladých lidí k myšlence Evropské unie, která mimo jiné garantuje 
absenci válečných konfliktů v rámci svých členských zemí.  

 

Lenka Sosnovcová, učitelka  Waldorfské školy Příbram 
 
 

 

 

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení 
odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská 
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. 

 

 

 
 


