!!!!!! MAIS UMA OPORTUNIDADE DE BOLSA,
querido(a)s aluno(a)s !!!!!
É com muita satisfação que o Instituto Goethe convida uma aluna ou um
aluno de sua escola para participar como bolsista do PASCH na viagem
acadêmica

“2018 Wasserwelten PASCH SAM Planspiel-Camp - Encontro
internacional de jovens PASCH América do Sul 2018”,
de 27 a 30 de outubro de 2018, em Florianópolis.

A descrição da viagem, bem como todas as informações pertinentes à bolsa e
processo de seleção estão detalhadas abaixo e também em anexo (estão com
sua professora de alemão que enviará para os interessados essas
informações), juntamente com as condições da bolsa e de participação, ficha
de inscrição e médica e autorização de uso de imagem voz e nome.
As candidaturas ocorrerão até o dia 24 de agosto de 2018. Pedimos que
mandem as candidaturas para a profa. Cássia via e-mail:
sigle.cassia@ufsc.br

Informações gerais
A água é um bem comum importante, se não o mais importante que existe
em nosso planeta. A água fornece espaços de vida, permite que a natureza
floresça, oferece proteção para a vida selvagem e é vital para os seres
humanos. Nossa tarefa como ser humano é - ou deveria ser - protegê-la de
todas as maneiras possíveis e em todos os lugares, tanto em centros
urbanos, quanto em áreas rurais. Infelizmente ocorre o oposto.
Este recurso está sendo maltratado por nós. Grandes empresas a poluem,
governos a desperdiçam, famílias e indivíduos frequentemente lançam lixo e
dejetos nela. Ao mesmo tempo, o uso da água é uma necessidade essencial
para nós, sem ela não podemos viver. De alimentos básicos à produção de
equipamentos altamente técnicos, a água é fundamental em todos os
aspectos de nossa vida diária.

A América do Sul é um continente extremamente rico em reservas de água,
tanto em seus mares, quanto em seus grandes rios e lagos, e nos
proporciona uma das maiores biodiversidades do planeta.
Como encontramos um compromisso entre o uso da água para nosso estilo
de vida e sua manutenção para a proteção de nossa natureza e do meio
ambiente?
No PASCH 2018 – Wasserwelten vamos tratar dessa questão. O objetivo o
acampamento é ampliar entre os alunos a conscientização sobre o
entrelaçamento entre as estruturas humanas, a natureza e a água.
Metodologia
Durante uma atividade de simulação (Planspiel), os alunos assumirão
diferentes papéis em um local fictício, a pequena cidade de Salto. O seu rio,
o Rio Verde, é vital para a cidade e seus habitantes. Empresas, operadores de
turismo, pescadores e agricultores dependem dele e da sua água para os seus
negócios, hóspedes, animais, etc. No entanto, o Rio Verde está em perigo.
Todos os grupos têm diferentes objetivos em mente e usam o rio de acordo
com suas necessidades. Se os atores não cooperarem, se deixarem de
comunicar ou se aproximar uns dos outros, o Rio Verde vai morrer. Os alunos
participantes, assumindo seus respectivos papéis de moradores da cidade,
tentam encontrar um compromisso que beneficie a todos. É claro que terão
de fazer concessões também ...
Organização
No âmbito do projeto PASCH 2018 – Wasserwelten, organizaremos três
acampamentos nas cidades de Guayaquil (Equador), Florianópolis (Brasil) e
Punta de Tralca (Chile). De cada um desses acampamentos participarão
aproximadamente 25 alunas e alunos das escolas parceiras PASCH do
Goethe-Institut de diversos países. Parte do programa será um passeio ou
excursão para que se possa conhecer o meio ambiente e a importância da
água naquel local.
Do acampamento no Brasil, participarão 20 alunas e alunos do Brasil e cinco
de outros países, assim como cinco selecionados do Brasil serão convidados a
participar de um dos acampamentos nas outras localidades.

Programação
Acampamento no Brasil
-

27 a 30 de outubro de 2018 (chegada no dia 26, partida, dependendo das
conexões, no dia 30 à tarde ou no dia 31)

Candidatura e prazo
Cada escola deve propor dois possíveis participantes, sendo eles, uma aluna e
um aluno. A escola os pré-selecionará através de desempenho escolar, suas
notas (tanto em alemão, quanto nas outras disciplinas), seus interesses e
atividades extracurriculares, até mesmo relacionados ao tema do
acampamento, seu contato com a Alemanha (os candidatos não devem ter
recebido uma bolsa de estudos para a Alemanha anteriormente), bem como
maturidade e espírito colaborativo.
Os alunos interessados, entre 15 e 17 anos, devem enviar os seguintes
documentos à Profa. Cássia até o dia 24 de agosto:
- Histórico escolar do ano 2017 e 2018 (Primeiro trimestre)
- Certificado Prova FIT A2 in Deutsch com, no mínimo, conceito satisfatório.
- Permissão da escola para estar ausente nas datas acima mencionadas.
- Certificados que comprovem seus interesses e atividades extracurriculares,
até mesmo relacionados ao tema do acampamento, seu contato com a
Alemanha, etc.
- Breve trabalho, em alemão, no qual o tema da água é abordado em um
contexto local, regional ou internacional. Os estudantes poderiam pesquisar
sobre o uso da água em sua vizinhança, sua importância em uma região do
seu país, sua contaminação por seres humanos ou aspectos afim.
O trabalho deve acompanhar uma apresentação de si mesmo (nome, idade,
interesses, etc.) em alemão.
Ambos os trabalhos podem ser feitos no formato que os alunos preferirem
(texto, vídeo, apresentação, etc.). No caso de optarem por um vídeo, o vídeo
não deve exceder uma duração de três minutos e um tamanho de 500 MB.

BOA SORTE – VIEL GLÜCK!!!

