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Projekt Česko-bavorské výměny pedagogů 
mateřských škol a školních družin 
 

 

 

 

Informační a kontaktní seminář pro pedagogy  

s exkurzí do přeshraničního předškolního zařízení 

 

19. – 20. října 2017, Furth im Wald 

 
 

 

Program semináře  
 

čtvrtek 19. října 2017  

od 14.30    příjezd a ubytování v hotelu 

15.00 káva na uvítanou 

15.30 zahájení semináře, česko-německá jazyková animace  

16.00 informace o činnosti Tandemu, programy podpory Tandemu v 
předškolní oblasti  

16.30 informace k projektu Česko-bavorské výměny pedagogů 

 jazyková animace 

17.30 obsahová a metodická příprava na exkurzi  

19.00 večeře 

 prostor pro otázky, výměnu zkušeností, diskuzi, možnost 
získání kontaktů  

 pomoc při komunikaci a tlumočení zajištěna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pátek 20. října 2017 

od 7.30 snídaně 

 8.30 odjezd do bavorského / českého předškolního zařízení 

 9.00 na místě: 

 prohlídka prostor 

     rozhovor s vedením zařízení / zaměstnanci 

     hospitace s jazykovou animací 

12.00 návrat do hotelu 

12.30 oběd 

13.30 reflexe dopolední exkurze 

14.30 ukončení a evaluace akce, jazyková animace 

15.00 v případě zájmu individuální poradenství k plánování, realizaci 
a financování česko-německých projektů nebo možnost dále 
plánovat výměny 

odjezd 
 

Seminář probíhá v českém a německém jazyce, jednotlivé části budou 
simultánně tlumočeny. Seminář doprovází zkušená jazyková animátorka. 

Účast je zdarma. Tandem přebere náklady na ubytování a stravu. Účastníci 
budou ubytováni ve dvojlůžkových pokojích, na přání zajistíme dle 
kapacitních možností hotelu jednolůžkový pokoj. Náklady na dopravu lze 
podpořit maximální částkou 20 euro.  

Během konání semináře nás můžete zastihnout na telefonních číslech 
+420 601 550 765 und +49 174 844 17 69 jinak na kontaktech uvedených 
níže. 

 

Vedení semináře: 

Eva Danielová, Tandem Plzeň 
danielova@tandem-org.cz, tel.: +420 377 631 490 
 
Xenia Vyhnalek, Tandem Regensburg 
vyhnalek@tandem-org.de, tel: +49 941 899 656 23 
 

 

Místo konání: 

Hotel Hohenbogen 

Bahnhofstr. 25 

93437 Furth im Wald 

mailto:danielova@tandem-org.cz
mailto:vyhnalek@tandem-org.de

