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Koordinační  centra  česko-německých  výměn  mládeže  Tandem  v  Plzni  a
Regensburgu zvou na

Seminář pro předškolní pedagogy z Česka a Německa:

KDE ZAČÍNÁ DEMOKRACIE?
24.– 25. června 2022, Hotel Central, Plzeň

Dvoudenní  seminář  je  určen  českým  a  německým  pedagogům  se  zájmem  o
přeshraniční spolupráci.  Účastníci  se seznámí s nabídkou Tandemu a programy
finanční podpory v předškolní oblasti. Těžištěm akce bude téma výchovy malých
dětí  k odpovědnosti  a  vzájemnému  respektu  jako  základu  demokratické
společnosti.  Vytvoříme  prostor  pro  výměnu  pedagogických  zkušeností  napříč
oběma sousedními zeměmi.

Seminář je rovněž vhodnou příležitostí pro navázání nových kontaktů s německými
předškolními  zařízeními,  či  oživení  stávající  spolupráce.  Máte-li  již  partnerské
zařízení, můžete se na seminář přihlásit společně. 

Předběžný program:     

Od účastníků očekáváme aktivní zapojení po celou dobu semináře. Akce bude 
simultánně tlumočena. 

Pátek 24. června 2022, 10:00 - 19:00

 Tandem a jeho programy podpory v předškolní oblasti
 Představení stěžejního tématu Tandemu „Mládež utváří 

budoucnost. Demokracie, particip  ace, diverzita  “ – diskuze a 
výměna zkušeností

 Beseda s Mirkou Škardovou: „Začít spolu v MŠ“ - vzdělávací 
program, ve kterém děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání 
a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí 
a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení 
a kreativitu.

 Účast na slavnostní akci 25 let Tandemu *

* Všichni účastníci semináře jsou pozváni na slavnostní akci u příležitosti 25 let 
Tandemu. Akce se uskuteční v ojedinělých industriálních prostorech DEPO 2015 
za účasti 300 hostů z Česka a Německa. Akce bude simultánně tlumočena a 
streamována. Oficiální program proběhne od 17 do 19 h, následuje raut a 
neformální rozhovory.

Sobota 25. června 2022, 09:00 - 15:00

 Workshop „Demokracie a participace ve školkách“ (referentka 
Brigitte Netta, ředitelka MŠ, pedagožka a certifikovaná 
multiplikátorka konceptu „Spolurozhodovat a spoluvytvářet ve 
školkách“ nadace Bertelsmann Stiftung, Fachhochschule Kiel a 
Institutu pro participaci a vzdělání)

 Interaktivní prohlídka Zažij Plzeň! *
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* Volitelná interaktivní prohlídka městem Plzní s prvky jazykové animace, která Vás
netradiční formou seznámí s kulturními i historickými zajímavostmi města. 
Prohlídka proběhne od 15 do 16 h a v případě zájmu je potřeba se na ni přihlásit 
v rámci online přihlášky na seminář.

Ubytování, strava

Účastníci semináře budou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích v Hotelu Central v 
centru Plzně. Jednolůžkové pokoje je možno zajistit za příplatek (kapacita 
omezena). Po celou dobu semináře bude zajištěna strava. Parkování je možné ve 
dvoře hotelu na vlastní náklady za poplatek 200 Kč/auto/noc. 

Hotel Central, Nám. Republiky 33, 301 00 Plzeň
www.hotelcentral.cz 

Přihlášení 

Pro přihlášení použijte   on-line formulář  . Uzávěrka přihlášek je 08. května 2022. 
Nevratný účastnický poplatek včetně ubytování a stravy činí 500,- Kč. Jízdné 
účastníkům není hrazeno.

Nejpozději do 2. června 2022 od nás obdržíte potvrzení Vaší účasti na semináři 
a bližší informace k platbě. V případě, že po potvrzení Vaší účasti zjistíte, že se 
nebudete moci semináře zúčastnit, neprodleně nás prosím informujte. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Martina Petrakovičová, petrakovicova@tandem-org.cz , tel.: +420 377 634 757

Natalie Käser, kaeser@tandem-org.de, tel.: +49 941 585 57 18

Bližší informace o akci včetně přihlašovacího formuláře najdete zde:

Seminář  se  koná  s  finanční  podporou  Česko-německého  fondu  budoucnosti  a
Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí.

https://tandem-org.eu/app/formulare/formular?formular=268418

