Závěrečné setkání a taneční vystoupení účastníků projektu „Tanec bez hranic“

Dne 12. 12. 2017 vyvrcholil v polské Ratiboři (Raciborski Centrum Kultury) projekt přeshraniční
spolupráce základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a polské Ratiboři
s názvem „Tanec bez hranic“. Hlavním bodem závěrečného setkání byl slavnostní koncert, v rámci
kterého během téměř dvouhodinového programu, 120 žáků zapojených škol předvedlo naučené
české a polské lidové tance doprovázené zpěvem lidových písní.
Společné vystoupení všech účastníků bylo důkazem toho, že projekt dokázal překonat geografické,
jazykové i společenské a kulturní hranice obou států, vytvořil nová přátelství a obohatil účastníky
o nové zážitky a zkušenosti.

Do „Tance bez hranic“ se v průběhu roku 2017 zapojilo celkem 120 žáků a 12 pedagogů ze čtyř škol
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ZŠO, Gajdošova, ZŠO, Gen. Píky, ZŠO, Matiční
a ZŠaMŠO, Ostrčilova) a ze Szkoły Podstawowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców
Śląskich w Raciborzu. Slavnostní odpoledne v Ratiboři navštívila také paní starostka městského
s panem místostarostou, ředitelé zapojených škol, vedení města Ratiboř, ale také početná skupina
rodinných příslušníků účastnících se žáků, a to jak z Polska, tak i z Ostravy.
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V současné době je v procesu schvalování další navazující projekt s názvem „Mezilidská komunikace –
tváří v tvář bez internetu“, který se zaměří na odtržení mladé generace od počítačů a internetu
a dokázání toho, že je možné bavit se a zažít spoustu zajímavých věcí i mimo virtuální realitu. Žáci se
mimo toto poznání naučí řešit krizové situace bez použití počítačů a moderních technologií. Tento
ústřední motiv projektu bude dále doplněn o doprovodné sportovní a společenské aktivity.
Do projektu budou zapojeny stejné školy, jako v aktuálně ukončeném.
Projekt „Tanec bez hranic“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000651) je financován z prostředků
Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká
republika - Polsko.
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