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Ahoj lidi, 

cítíte to podobně jako my – že se události valí jedna za druhou a svět je čím dál tím nepřehlednější? V turbu-
lentních časech, kdy se zdá, že se kolem nás všechno točí, někdy pomůže, když se zastavíme: intenzivně se
zabýváme nějakým tématem, zaujmeme odstup nebo se soustředěně ohlédneme zpátky nebo do budoucna.
Soutěž pro žáky a mládež vám teď poprvé nabízí nadnárodní příležitost, protože máme důvod slavit:

Síť čtyř regionálních partnerů / Čtyřdohoda Burgundska-Franche-Comté, Opolí, středních Čech a Porýní-
Falce slaví své dvacetileté trvání! Příležitost nahlédnout zpět i dopředu na výměny, partnerství a spolupráci
– a to společně! Jak může vypadat budoucnost sítě? Jak můžeme výměnu mezi sousedy v Evropě posílit?
Toto téma otevřeme poprvé ke zpracování ve třech partnerských regionech!  

Těšíme se, že se s námi zastavíte a že tato soutěž přiláká vaši kreativitu. Protože jako vždycky platí:
společně přemýšlet znamená účastnit se!

Hendrik Hering
předseda Zemského sněmu Porýní-Falc

předseda partnerského spolku Rheinland-Pfalz/
4er-Netzwerk e.V.

Bernhard Kukatzki
ředitel Zemské centrály pro politické vzdělávání Porýní-Falc



Naše téma

Sousedé v Evropě – 
20 let Čtyřdohody

Jako spolková země Porýní-Falc máme rozmanitá mezinárodní přátelství a partnerství. Jedno zvláštní 
slaví v roce 2023 své 20. narozeniny: Čtyřdohoda regionů Burgundska-Franche-Comté, 
Opolí, středních Čech a Porýní-Falce. Při této příležitosti se s vámi chceme pokusit nahlédnout do 
budoucnosti.



Co vůbec Čtyřdohoda představuje?

Dne 21. května 2003 podepsaly Zemský sněm a zemská vláda Porýní-Falce s partnery Burgundskem (Francie), Opolím
(Polsko) a středními Čechami (Česko) společné prohlášení. 
Oblastmi spolupráce jsou kultura, vzdělávání a vysoké školy, hospodářství a životní prostředí, turismus, vinařství, politika
venkova, sociální věci, komunální spolupráce a správní kooperace. Čtyřdohoda „je jedinečná“ a je „laboratoří, kde se dá
Evropa důvěrně zažít“.

Z tohoto důvodu si přejeme, aby Evropa nadále rostla v srdci občanské společnosti naší země a stala se hmatatelnou rea-
litou pro všechny bez rozdílu věku a ve všech koutech Porýní-Falce.

Teď jste na řadě vy!  

Jak se může stávající partnerství utvářet v budoucnu, jakým způsobem je můžeme oživit?
Jakým tématům a výzvám se můžeme společně jako síť postavit? Jak se síť může více prezentovat a aktivovat nás lidi v
mezinárodním partnerství? Jakým způsobem můžeme tímto partnerstvím přispět k porozumění a míru v Evropě?

Těšíme se na vaše realistické i fiktivní nápady a impulzy, jak kreativně představit budoucnost Čtyřdohody!



Podmínky účasti

Účast

Zúčastnit se můžou všichni mladí lidé ve věku od 13 do 20 let, ať už se jedná o žáky, studenty, učně nebo mladé lidi
začínající svou pracovní kariéru. Velikost skupiny je omezena na maximálně šest osob.  

Účast v soutěži může probíhat:

� ve škole v rámci vyučování s podporou učitele. V přihlášce musí být uvedeno jméno učitele,

� v klubech a centrech mládeže s podporou vedoucího. V přihlášce musí být uvedeno jméno vedoucího,

� samostatně, bez podpory. V takovém případě musí být k soutěžnímu příspěvku připojeno prohlášení, 
že „práce byla napsána samostatně bez pomoci jiných osob a pouze s pomocí uvedených zdrojů“.

Forma

� Texty jako např. eseje, blogy nebo reportáže (v digitální formě)
� Nástěnky, plakáty, obrázky a koláže, komiksy (formát max. DIN A1)
� Výtvarné instalace – omezení na max. 1 m2

� Video, např. obrázkový scénář, vysvětlující videa nebo trikové filmy (digitálně, délka max. 12 minut)
� Audio, např. hry k poslechu nebo podcasty (digitálně, délka max. 12 minut)
� Prezentace, např. Pecha Kucha
� Internet (webová stránka s digitálně odevzdanou verzí offline)



Přihláška a zaslání 

Přihlášky do soutěže v roce 2023 probíhají digitálně, stejně jako dodání příspěvků. Popisy projektů a texty se odevzdají v
němčině, všechny ostatní práce lze vytvořit ve vlastním jazyce – kvalita jazyka přitom nestojí v popředí!

Uzávěrka je 31. března 2023

Další informace najdete zde

Kontaktní osoba pro organizační otázky: 
Nina Dürr
Telefon: 0049–6131 – 16 2976
E-mail: nina.duerr@lpb.rlp.de

Kontaktní osoby za Čtyřdohodu: 
Telefon: 0049–6131 –55 37 900
E-mail: info@partnerschaftsverband.de



Zpracování tématu

Jestli se zaměříte na klasické školní předměty nebo na vlastní zájmy – vaší kreativitě se – zcela v duchu Čtyřdohody – meze
nekladou! Pokud se přesto chcete nechat inspirovat, nabízejí se například následující otázky a myšlenky, které můžete dále
rozpracovat. Ke všem tématům jsou možná umělecká zpracování. Měla by ovšem dostatečným způsobem odrážet zvolené
téma a konkrétní zadání, třeba i formou popisu projektu. 

Oblast společenských věd

� Regionální identita – jaká je situace v našich partnerských regionech? 
� Smysl sítí / proč vlastně navazujeme kontakty s ostatními? 
� Srovnání – digitalizace u nás a u sousedů ve Čtyřdohodě
� Které osobnosti stojí za Čtyřdohodou a kdo ji v počátcích utvářel?
� Jak reagují naši čtyři partneři na aktuální výzvy jako např. na válku na Ukrajině? 
� Jaký potenciál představuje tato síť pro budoucnost? A proč je pro Porýní-Falc i nadále důležitá?
� Výlet do říše snů: Jak vypadá tato síť za 20 let? A jak vypadá společnost v jejích regionech?
� Existují srovnatelné Čtyřdohody? Čím je naše tak mimořádná?
� Jak je to s tématem mobility v partnerských regionech?

Oblast přeshraniční spolupráce

� Jak vypadají společné projekty a kooperace v partnerských regionech?
� Význam výměny, školních projektů a setkávání mladých 
� Jak může vypadat společná výměna v budoucnosti? 
� Co pro mě znamená evropské sousedství? 
� Jak se můžu v této síti angažovat? 
� Mé představy a přání pro partnerské regiony



Oblast jazyků 

� Jaké slovní výrazy existují v zemích Čtyřdohody, které v ostatních jazycích neexistují? 
� Dialekty v regionech jako výraz regionální identity  
� Partnerství prochází žaludkem. Nebo ne? 
� Jak vypadá výuka jazyků v partnerských regionech?

Oblast náboženství a etiky

� Náboženské rozdíly ve Čtyřdohodě – jaká náboženství převažují a jak to s nimi vypadá v praxi?

Oblast výtvarného umění a hudby

� Evropa jako předmět umění 
� Hudba spojuje – hudba v rámci evropských partnerství 
� Videokoláž o lidových slavnostech v regionech Čtyřdohody 
� Osobnosti z oblasti hudby ze Čtyřdohody
� Jiný region = jiná hudba? Je tomu opravdu tak?!



Metody práce

Když si vyberete své téma, přejdete do hloubky. Čekají vás hodiny práce. Abyste byli na vypracování dobře připraveni,
sestavili jsme zde pro vás několik tipů, které vám můžou ulehčit práci:

� Čtěte: 
doporučujeme rešerši literatury ve školních, městských a univerzitních knihovnách, abyste si vytvořili teoretický 
základ. Můžete se obrátit i na kontaktní osoby Čtyřdohody!

� Využijte své vlastní okolí: 
anketa nebo interview vám může v mnoha směrech pomoci: může to být místní starosta, učitelka výměnného 
programu nebo předseda konkrétní partnerské sítě. Už vás někdo napadá? Výborně!

� Nechte mluvit historii: 
zkoumejte dokumenty, např. v archivech, redakcích novin nebo si nastudujte smlouvy a texty o historii Čtyřdohody

� Proveďte například vyhodnocení statistik nebo je vypracujte: 
k množství a průběhu výměnných programů v uplynulých letech, k různým kooperacím podílejících se regionů nebo 
také k náboženských spolkům v regionech Čtyřdohody

� Strukturujte své úvahy! 
Ať už v týmu nebo samostatně: dobrá struktura při práci vždy pomůže. Brainstorming nebo myšlenkové mapy můžou 
vytvořit přehled o tématech: k vypracování kontroverzních pozicí, pro debatu, k rozdělení práce, pro rozmanitost názorů



Vyhodnocení

Zaslané práce budou hodnoceny zvlášť podle typu školy a ročníků. Každý příspěvek budou hodnotit tři porotci – 
nezávisle na sobě. 

Odborná porota se skládá vždy ze dvou učitelů / školitelů a jednoho z vítězů předchozího ročníku příslušné školy. 

V našem tématu „Sousedé v Evropě“ porotu podpoří experti a expertky dalších účastnících se regionů. 
Porotu svolá Zemská centrála pro politické vzdělávání. Právní cesta je vyloučena.

Udělení ceny

Odměnou pro všechny vítěze z partnerských regionů bude třídenní cesta na slavnostní předání v Zemském sněmu 
od 14. do 16. června 2023, předání se bude konat 15. června 2023, 11:00–13:00 h, v Mainz.

Vítězové se můžou těšit také na napínavé aktivity se zajímavými týmovými akcemi v hlavním městě Porýní-Falce.  

Vyznamenané práce budou následně oceněny na digitální výstavě. 


