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Nejpozději 13. března 2020 od nás obdržíte 
potvrzení Vaší přihlášky na školení a další 
informace. 

Při odhlášení po 22. březnu 2020 včetně od Vás 
budeme vyžadovat storno poplatek v plné výši 

účastnického poplatku. 

Informace k navazujícímu školení_____ 

Termín: 5. 11. 2020 cca. 15 hodin – 7. 11. 2020  
do cca. 18 hodin 
Místo konání: Německo, Plauen 
Účastnický poplatek: 800 Kč 

Navazující školení je součástí konceptu vzdělávání 
nových jazykových animátorů. Očekáváme, že 
účastníci základního školení jej taktéž absolvují.  

Od 6. do 8. 11. 2020 je možné zúčastnit se 
paralelně probíhajícího setkání se zkušenými 
jazykovými animátory Tandemu (zdarma). 

Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete 
včas na webových stránkách Tandemu. 

Kontakt___________________________ 

Koordinační centrum  
česko-německých výměn mládeže 
Lucie Schneiderová 
Riegrova 17, 306 14 Plzeň 
Tel.: +420 377 634 7-56 
schneiderova@tandem-org.cz 
https://www.tandem-org.cz/ 
 
Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 
Marius Meier 
Maximilianstraße 7, 930 47 Regensburg 
Tel.: +49 941 585 57-14 (Fax -22) 
Meier@tandem-org.de 
www.tandem-org.de 

Detaily k organizaci semináře _______  

Místo konání základního školení 
Konferenční hotel Luna  
Kouty 77  
584 01 Ledeč nad Sázavou 
https://hotelluna.cz/ 
hotelluna@hotelluna.cz 

Účastnický poplatek za základní školení 
Příspěvek na školení pro účastníky z Česka 
včetně ubytování a stravy činí 1.600 Kč. Spolu 
s potvrzením přihlášky na školení v níže 
uvedeném termínu od nás obdržíte číslo účtu, na 
nějž uhradíte účastnický poplatek 
bezhotovostním převodem. 

Jízdné 
Tandem uhradí 50 % jízdného, tzn. jen cestu 
jedním směrem – podmínkou je využití 
nejvýhodnějších tarifů. Náklady budou uhrazeny 
po předložení originálu jízdenek. Cesta autem 
bude proplacena do výše jízdného ve vlaku 
2. třídy. Spolujízda vítána! 

Ubytování 
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových 
pokojích. 

Přihlášky________________________ 

Pro přihlášení použijte prosím formulář:  
https://tandem-
org.eu/app/formulare/formular?formular=212784 
 
Přihlášky účastníků z Německa přijímá  
Tandem Regensburg. Bližší informace o 
semináři v němčině naleznete zde: 
www.tandem-org.de/aktuelles/termine 

Uzávěrka přihlášek je v neděli 1. března 2020. 
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Pozvánka_________________________ 

Jazyková animace je nekonveční a hravá metoda, 
která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze 
sousední země. Zábavným způsobem se snaží 
přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již 
získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci 
ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat 
ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb 
a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si 
nejrůznější způsoby dorozumění. 

Školení česko-německé jazykové animace nabízí 
účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, 
nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity 
vhodné pro využití při česko-německých  
projektech, výměnách a setkáních ve školské i 
mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího 
jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.  

Těšíme se na Vaši účast! 

Cílová skupina_____________________ 

Kurz je určen pro 20 účastníků, kteří: 
• jsou starší 18 let, 
• které baví práce s jazykem, 
• mají zkušenosti z oblasti práce s dětmi a mládeží 
nebo jsou členy spolků, sdružení a jiných iniciativ 
na poli česko-německé spolupráce, 
• se chtějí dále vzdělávat a zúčastnit se i 
navazujícího školení, 
• chtějí animovat pro Tandem. 

Jazykové znalosti__________________ 

Rodilí mluvčí češtiny: 
• znalosti němčiny: dobře rozumí delší mluvené 
řeči, jsou schopni sledovat složitou výměnu 
názorů, plynule a spontánně se účastní rozhovoru, 
srozumitelně se vyjadřují k různým tématům 

Rodilí mluvčí němčiny: 
• znalosti češtiny: rozumí hlavním myšlenkám 
vyjádřeným spisovným jazykem o známých 
tématech, umí komunikovat v běžných situacích 

Obsah školení_____________________ 

 představení činnosti Tandemu 

 teoretické základy jazykové animace 

 hry a aktivity jazykové animace v praxi 

 tipy na přípravu a realizaci jazykové animace 

 oblasti využití jazykové animace 

Kurz je vystavěn na Vaší aktivní spolupráci. 

Čekají vás teoretické i praktické úkoly. 

Časový rámec____________________ 

čtvrtek, 2. dubna 2020 
- začátek programu v 15.30 

neděle, 5. dubna 2020 
- konec programu v 13.00 

Organizační tým__________________ 

 Zkušení jazykoví animátoři Tandemu 

 Lucie Schneiderová, pedagogická 
pracovnice pro oblast jazykové animace a 
vědomá práce s diverzitou, Tandem Plzeň 

 Marius Meier, pedagogický pracovník pro 
oblast jazykové animace a Program podpory 
odborných praxí, Tandem Regensburg 

 Iva Břendová, koordinátorka jazykových 
animátorů 

 
 

 

Ocenění jazykové animace_________ 

Tandem Regensburg získal v roce 2006  
Evropskou jazykovou cenu Label  
za inovační přístup při zprostředkování jazyka  
v rámci Programu podpory odborných praxí. 

Tandem Plzeň získal v roce 2008  
Evropskou jazykovou cenu Label  
za inovativní projekt v oblasti jazykového 
vzdělávání (kurzy pro jazykové animátory). 

 

Uplatnění jazykových animátorů_____ 

Po absolvování základního a navazujícího 
školení můžete působit při česko-německých 
projektech, výměnách a setkáních ve školské i 
mimoškolní oblasti a zažádat o certifikát 
česko-německé jazykové animace.  

Jazykové animace se mohou konat v celém 
Německu i České republice. V posledních 
letech se výrazně navýšil počet jazykových 
animací na Moravě. Z tohoto důvodu 
upřednostňujeme zájemce s bydlištěm 
v tomto regionu. 

Bližší informace o procesu vzdělávání v oblasti 
jazykové animace, metodických materiálech a 
možnostech, které Vám Tandem nabízí, získáte 
během kurzu. 

Více informací k jazykové animaci naleznete 
zde: www.jazykova-animace.info. 
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