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Výměna pedagogů mateřských škol a školních 
družin 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
 

Česko-bavorské výměny pedagogů 
Informační a kontaktní seminář 
 
20. – 21. března 2015, Windischenschenbach 
 
 
 
Program semináře  
 

pátek 20. března 2015  

příjezd 

od 12.30 společný oběd 

14.00 zahájení semináře, česko-německá jazyková animací  
informace o činnosti Tandemu a o projektu „Výměna pedagogů 
mateřských škol a školních družin“ 

15.00 krátké představení účastníků a seznamovací aktivity (s jazyko-
vou animací) 

15.30 přestávka a občerstvení 

16.00 příklady dobré praxe – česko-bavorské výměny mateřských 
škol 

 jazyková animace 

16.30 ABC plánování a realizace výměny 

17.30 prostor pro otázky a diskuzi / závěrečná jazyková animace 

18.00 večeře 

20.00 fakultativně společný večerní program 

 

sobota 21. března 2015 

9.00 česko-německá jazyková animace 

 možnosti přeshraniční práce s dětmi s příklady z praxe 

9.30 výměna nápadů a zkušeností v malých skupinkách / partnerství 
k přeshraniční spolupráci 

10.30 přestávka 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11.00 jazyková animace 

 prezentace prvních návrhů k přeshraniční spolupráci nebo vý-
měnám 

12.30 oběd 

14.00 individuální poradenství k plánování, realizaci a financování 
česko-německých projektů 
možnost dále plánovat výměny 

15.00  jazyková animace / konec semináře 

odjezd 
 

Seminář bude probíhat v českém a německém jazyce, jednotlivé části bu-
dou simultánně tlumočeny. 

 

Seminář je pro účastníky zdarma. Tandem přebere náklady na ubytování, 
stravu a pojištění. Účastníci budou ubytováni na dvoulůžkových pokojích. 
Dopravu si hradí účastníci sami.  
 

Vedení semináře: 

 

Štěpánka Podlešáková, Tandem Plzeň, podlesakova@tandem.adam.cz, 
tel.: +420 377 634 753  

Ulrike Fügl, Tandem Regensburg, fuegl@tandem-org.de, tel.: +49 941 
58557-24 

 

Místo konání: 

Jugendtagungshaus Stützelvilla 
Bahnhofstraße 29 
92670 Windischeschenbach  
Německo 
tel.: +49 9602 / 79 29 00 
www.stuetzelvilla.de  
 

Místo konání je dobře dostupné prostředky veřejné dopravy. Vila je 
od nádraží ve Windischenschenbachu vzdálena asi 200 m. 

 

 

 


