Vážení vedoucí mládežnických organizací,
Vážení zájemci o německý jazyk,
chcete poznat naše německé sousedy?
Zajímáte se o Německo a německý jazyk?
Chcete být připraveni na organizaci výměn
mládeže ve vašem sdružení?
Tak přijeďte na Karlštejn!
Cílem kompaktního kurzu je zprostředkování
znalosti jazyka, kultury a atraktivních možností
realizace česko-německých výměn mládeže.
„Zažít a naučit se“ je naše heslo!
Mladí lidé z Německa a z České republiky se
budou v malých skupinkách společně s lektory
učit popř. si vylepšovat cizí jazyk (přechod
z jedné skupiny do druhé je možný díky
flexibilní struktuře výuky). V rámci 40
výukových hodin se tak seznámíte se základy
jazyka sousední země nebo si své znalosti
rozšíříte.
Důkladný úvod do jazykové animace vám
umožní uplatnit tuto dovednost ve spolupráci
s dětmi a mládeží.

různých aktivit prostřednictvím internetu.
V současnosti nabízíme kurz jazykové
animace a program pedagogiky zážitků
složený z následujících aktivit:

• pěší turistika
• poznávání přírody a jeskyní
•
•
•
•
•

kanoistika
jízda na koni
kooperativní dobrodružné hry
jazykové hry z oblasti pedagogiky
zážitků
grilování / táborák

Kurzy povedou odborní lektoři, kteří mají
zkušenosti s mezinárodní prací s mládeží
a od kterých získáte mnoho praktických
rad a dovedností. Samozřejmě poznáte
také spoustu příjemných lidí a získáte
kontakty pro budoucí výměny mládeže.
Chtěli bychom vás také požádat o další
náměty, kterými bychom mohli výuku
obohatit. Díky tomu pak budeme schopni
nabídnout pestrý program, abyste mohli
získat příslušné jazykové vybavení pro
přípravu mezinárodních projektů.

Vzdělávání orientované na společný zážitek
českých a německých účastníků vám také
zprostředkuje tipy a triky pro organizaci
mezinárodních aktivních setkání mládeže, např.
prostřednictvím kooperativních dobrodružných
her, aktivit pedagogiky zážitků (kánoe, kolo
nebo pěší turistika) a mnohého dalšího.

Kurz je pořádán ve spolupráci
s koordinačním centrem českoněmeckých výměn mládeže Tandem.

Před začátkem kurzu nabídneme všem
přihlášeným účastníkům možnost volby

Neručíme za nezletilé účastníky.

Ubytování je zajištěno v hezkém,
moderně zařízeném hotelu, ve
dvoulůžkových pokojích. Po domluvě lze
ubytovat také děti s doprovodem.

A to nejlepší nakonec: Pro studenty jsme
připravili speciální cenu!
Přihlášky musejí být podány do 1. května
2015. Počet účastníků je omezen na 12
z každé země!

Souhrnné informace:
Termín:

24.07.2015 – 02.08.2015

Místo konání: Karlštejn / Srbsko u Prahy
Cílová
skupina:

dobrovolní a profesionální
pracovníci s mládeží (z Německa
a České republiky starší 18 let, po
domluvě i starší 16 let)
i pro ostatní zájemce o německý
jazyk

Cena:

4.990,- Kč
2.990,- Kč (platí pro studenty do
26 let)

V ceně je
zahrnuto:

ubytování / PP (bez nápojů)
jazykový kurz
kurz jazykové animace
program z oblasti pedagogiky
zážitků
péče odborného personálu a
lektorů

V ceně není
zahrnuto:

cestovní výdaje za příjezd a odjezd
nápoje
individuální program ve volném čase

_________________________________________________
Příjmení, jméno

Přihlášky odesílejte na:
Jirina Navratilova
kovarska@seznam.cz
tel.: 602 215 939
nebo
Simona Dvořáková
dvorak.sim@seznam.cz
tel.: 605 111 552

_________________________________________________
Adresa

Přihlášku odešlete do 01.05.2015!

_________________________________________________
Adresa

Podmínky účasti

Přihláška „Prožít a naučit se“
Česko-německý jazykový kurz s jazykovou
animací a pedagogikou zážitků

_________________________________________________
Datum narození
_________________________________________________
E-mail / telefon
_________________________________________________
Státní příslušnost
_________________________________________________
Sdružení/instituce z oblasti práce s mládeží

Po potvrzení své přihlášky si, prosím, na internetu
vyberte požadované volnočasové aktivity. Příslušnou
internetovou adresu vám zašleme e-mailem!
Neručíme za nezletilé účastníky!
Tímto se přihlašuji na kurz “Zažít a naučit se“
24.07.2015 - 02.08.2015. Podmínky účasti jsem
četl/a a souhlasím s nimi.

_________________________________________________
Podpis

_________________________________________________
Podpis zákonného zástupce (u účastníků mladších 18 let)

ZAŽÍT
a
NAUČIT SE

V rámci povinné péče ručíme za pečlivé provedení
programu. Výjimkou je individuální program
účastníků. Neručíme za škody, které vzniknou
neuposlechnutím vedení kurzu, nebo které budou
zapříčiněny vyšší mocí. Nepřebíráme dozor nad
účastníky. Za obstarání cestovních dokladů jsou
odpovědni účastníci sami, stejná podmínka platí i
pro soukromé pojištění a zdravotní prevenci
(očkování apod.). Tyto podmínky jsou součástí
přihlášky.
Organizátoři si vyhrazují právo zakázat účast na
kurzu osobám, které jsou členy pravicově
extremistických stran nebo organizací, které jsou
spojovány s pravicově extremistickou scénou nebo
v minulosti již na sebe upozornily rasistickými,
nacionalistickými, antisemitistickými nebo jinými,
lidmi opovrhujícími projevy, organizátoři mají
rovněž právo tyto osoby z kurzu vyloučit.
Prosíme účastníky, aby po obdržení potvrzení
přihlášky/faktury zaplatili kurzovné na níže
uvedený účet. Upozorňujeme, že v případě zrušení
účasti do 01.05.2015 účtujeme storno poplatky ve
výši 10%, při zrušení účasti do 23.07.2015
účtujeme storno poplatky ve výši 50% a v případě
pozdějšího zrušení účasti účtujeme storno
poplatky ve výši 100% kurzovného. Účet:
Česka Spořitelna, Praha
Číslo účtu: 1231056073/0800
Variabilní symbol: jméno a příjmení účastníka
Prosím, přihlaste se co nejdříve
prostřednictvím přiloženého formuláře!

Česko-německý jazykový kurz
s jazykovou animací a
pedagogikou zážitků
24.07.2015 – 02.08.2015
Srbsko u Karlštejna
Česká republika
Kinder- und Jugendring Sachsen e.V.
Tzschimmerstraße 17, 01309 Drážďany
Tel. +49 351 3167914, Fax +49 351 3167927

www.kjrs.de, j.rothe@kjrs.de
O dotaci bylo zažádáno u Česko-německého fondu
budoucnosti a u Tandemu – koordinačního centra českoněmeckých výměn mládeže.

