Všeobecné informace
Termín a místo konání:
05.-09.03.2011,

Místo konání:
Mezinárodní centrum setkávání mládeže (IJBS) v
Krzyżowe (IJBS), která se nachází v polské oblasti Dolní
Slezsko a je vzdálená 10 km od Świdnice a 55 km od
Vratislavy (Wrocław).

Mezinárodní centrum setkávání mládeže (IJBS) v
Krzyżowe

Seminář pro učitele odborných škol,
školitele a multiplikátory
multiplikátory odborného
vzdělávání z České republiky, Polska a
Německa

Účastníci:
24 učitelů, školitelů a multiplikatórů z oblasti odborného
vzdělávání z České republiky, Polska a Německa

Jednací jazyk:
čeština, polština a němčina

Příjezd:
Ubytování a stravování:

Příjezd je třeba organizovat individuálně.

Účastníci budou ubytováni v dvoulůžkových pokojích v
IJBS v Krzyżowe. Jednolůžkový pokoj je za příplatek
možný.

Pořadatel:

Poplatek za účast:
120 PLN (cca. 750 Kč) za program, stravování,
ubytování ve dvoulůžkových pokojích a seminární
materiály
Zaplacení proběhne převodem na následující účet:
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
banka: BZ WBK S.A. 1 O/Świdnica
IBAN: PL 03 1090 2369 0000 0006 0201 9216
SWIFT Code: WBKPPLPP
(variabilní symbol: „Kolegové odborníci“ a jméno
účastníka)

Kontakt / přihlášení:
Bartłomiej Gasiulewicz
E-mail: praktykant@krzyzowa.org.pl
Tel. +48 74 85 00 310

Uzávěrka přihlášek:
21.02.2011
Prosíme, abyste použili přiložený formulář!

Nadace Kreisau je politicky nezávislé, neziskové zařízení.
Pomocí rozmanité programové nabídky vytvoří IJBS
náležící k nadaci Kreisau rámec, ve kterém se mladí
lidé z Polska, Německa a
jiných zemí setkávají.
Zabývání se místem Krzyżowou a jeho dějinami přitom
hraje důležitou roli. Silnou stránkou osvětové práce v
Krzyżowe jsou zejména kreativní a interaktivní nabídky
vzdělávání pro různé cílové skupiny.
Nadace je uznávané nestátní zařízení dalšího
vzdělávání učitelů.

a
rámec

Adresa:
fundacja krzyżowa dla porozumienia europejskiego
stiftung kreisau für europäische verständigung
krzyżowa 7
pl - 58-112 grodziszcze
tel: +48 74 85 00 300

www.krzyzowa.org.pl
Podporovatelé:

Kolegové odborníci

vzdělávat – setkat se – organizovat

05.–09.03.11, IJBS Krzy
żowa/PL
Krzyż
owa/PL

Popis projektu:

Metody:

Seminář je nabízen českým, německým a
polským učitelům odborných škol, školitelům a
multiplikátorům v oblasti odborného vzdělávání.
Poskytne
podněty
a
podporu
ohledně
organizace a provedení mezinárodních setkání
mládeže s učni různých oborů.

Jednotlivé body programu proběhnou formou
diskuzí v malých skupinách či v plénu,
prezentací, jedné exkurze a řady praktických
cvičení. Výměna zkušeností mezi účastníky bude
přitom zásadní.

večer

Promítání filmu (dobrovolně)

Pondělí, 07.03.
celý den

Exkurze s prohlídkou odborné školy

večer

Posezení s rozhovory a výměna
informací

Seminář vede trilinguální tým.

Cíle semináře:
•

Navázání kontaktu s kolegy a organizacemi,
které mají zájem o provedení
setkávání s učni

mezinárodních

Účastníky žádáme, aby přinesli informační
materiál o své škole, organizaci a / nebo
připadně zamýšlených projektech.

Úterý, 08.03.
dopoledne

Česko-německo-polská setkání krok za
krokem: Z partnerské školy přes
financování až po provedení

odpoledne

Sbírání nápadů a projektů

Předběžný program:
•

•

Výměna zkušeností a seznámení se s vybranými
projekty setkávání mládeže v rámci odborného
vzdělávání, ale i výměna informací o systémech
odborného vzdělávání tří účastnících se zemí

Informace

a

poradentví

ohledně

•

Sobota, 05.03.
do 17 hod.

Příjezd účastníků v Krzyżowe

večer

Seznamení se s účastníky a
prezentace programu, jazyková
animace

možností

finanční
podpory česko-německo-polských
setkávání
mládeže
a
formálních
administrativních podmínek

Neděle, 06.03.
dopoledne

Očekávání od semináře, výměna
zkušeností
Česko-německo-polská burza
kontaktů

Platforma od rozvinutí nápadů na projekty,
kooperace a dohodnutí jednotlivých kroků
plánování až po realizaci projektů

Prezentace společných plánů
projektů, diskuze, tipy a triky,
následuje hodnocení semináře

odpoledne

Vybrané příklady mezinarodních
setkávání s učni
Prohlídka areálu nadace Kreisau
Práce v mezinárodních týmech
(cvičení + praktické tipy)

večer

„Mezi-kulinářský večer“ (společné
vaření)

středa, 09.03.
dopoledne

Ukončení semináře / odjezd do cca.
10 hod.
Změny vyhrazeny

