Program Vzdělávání
Několik odkazů a tipů na německé organizace/instituce, nabízející
vzdělávací semináře, školení a další vzdělávání pro pracovníky s mládeží
Bližší informace k programu Vzdělávání:
Michaela Veselá – odborná pracovnice Tandemu pro mimoškolní oblast
tel: 377 634 757, e-mail: vesela@tandem.adam.cz
____________________________________________________________
Centrum pro mezinárodní práci s mládeží
Spolkové republiky Německo, z.s.
(IJAB - Internationaler Jugendaustausch- und
Besucherdienst der BRD)
http://www.ijab.de
- IJAB je spolkové odborné pracoviště pro mezinárodní spolupráci mládeže,
jehož úkolem je: vzdělávání, poradenství, informování, kvalifikace
pracovníků s mládeží
- cílem je zlepšení a prohloubení spolupráce mezi zeměmi
- IJAB pracuje z pověření spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy
a mládež
- nabízí např. semináře pro vedoucí mezinárodních setkávání
ADRESA:
Internationaler Jugendaustausch- und Besucherdienst
der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.V.
Heussallee 30, 53113 Bonn
Tel.: +49/ (0)228/ 9506-0
E-mail: info@ijab.de
Nabídka dalšího vzdělávání:
https://www.ijab.de/index.php?id=252&tt_products[cat]=6
____________________________________________________________
Institut pro práci s mládeží Bavorského
kruhu mládeže v Gautingu
(Institut für Jugendarbeit des BJR in
Gauting)
https://www.institutgauting.de/
- bavorské vzdělávací zařízení BJR, nabízí semináře na různá témata
práce s mládeží (základy a metody, další vzdělávání pracovníků, kulturní a
politické vzdělávání)
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže | Riegrova 17 | 306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 634 755
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- k dispozici je vzdělávací centrum s ubytování (55 lůžek)
- ročně pořádá až 70 seminářů převážně orientované na praktickou práci
s mládeží
ADRESA:
Institut für Jugendarbeit Gauting
Germeringer Strasse 30, 82131 Gauting
Tel. +49/ (0)89/ 893233-0
E-mail: info@institutgauting.de
Nabídka seminářů: https://www.institutgauting.de/programm/thematischeseminare/
____________________________________________________________
Centrum vzdělávání mládeže
Waldmünchen
(Jugendbildungstätte Waldmünchen)
http://www.jugendbildungsstaette.org
- centrum se skládá z více částí: ubytovna pro mládež, vzdělávací a
seminární centrum, apod.
- pořádá vlastní semináře a zároveň umožňuje pořádání vlastních seminářů
jiným organizacím
- nabízí specializované semináře na téma média a mediální výchova
ADRESA:
Jugendbildungstätte Waldmünchen
Schloßhof 1, 93449 Waldmünchen
Tel. +49/ (0)9972/ 9414-0
E-mail: office@jugendbildungsstaette.org
Nabídka vzdělávacích seminářů:
http://www.jugendbildungsstaette.org/jahresprogramm.cs.html?_session=3
oum11n25qgb1glsa7eja1mdq2
____________________________________________________________
Ekologické vzdělávací centrum hrad
Hohenberg
(Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg)
http://www.oekoburg.de

- vzdělávací středisko s ekologickým programem, jehož zřizovateli jsou
různá sdružení
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- cílem je přiblížení ekologické výchovy mladým lidem
- nabízí programy pro školní skupiny, sdružení/spolky i jednotlivce
leží v blízkosti českých hranic, a proto nabízí také česko-německé
vzdělávací semináře pro pracovníky s mládeží na obou stranách hranice
Nabídka česko-německých seminářů a setkání:
http://www.oekoburg.de/deutsch-tschechische-begegnungen.htm
ADRESA:
Ökologische Bildungsstätte, Burg Hohenberg e.V.
Burg 2, 95691 Hohenberg/Eger
Tel.: +49/ (0)9233/ 716055
E-mail: oekoburg@freenet.de
Programová nabídka pro rok 2015:
http://www.oekoburg.de/doc/oekologische_bildungsstaette_burg_hohenber
g_jahresprogramm_2015.pdf
____________________________________________________________
Veřejně prospěšné sdružení
Transfer
(gemeinnütziger Verein Transfer e.V.)
http://www.transfer-ev.de/
- sdružení bylo založeno v roce 1982 placenými i neplacenými pracovníky
mládežnických organizací. Nejdříve jako sdružení pro svou vlastní potřebu,
poté se postupem času vytvořila profesionální kancelář jako organizátor
vlastních projektů
- Transfer je seskupení odborníků z různých oblastí: vzdělávací referenti,
žurnalisté, právníci, učitelé apod.
- Transfer nabízí různý servis pro organizace i jednotlivce z oblasti
interkulturního setkávání a práce s dětmi a mládeží
- Transfer nabízí koncepce a své vlastní semináře ke kvalifikaci vedoucích
mezinárodních akcí a společně s jinými organizacemi je aplikuje do praxe
ADRESA:
transfer e.V.
Paulshofstr. 11a, 50767 Köln
Tel. +49/ (0)221/ 9592190
E-mail: service@transfer-ev.de
Aktuální nabídka projektů a dalšího vzdělávání:
http://www.transfer-ev.de/jugend_und_gesundheit/aktuelles/index.html
____________________________________________________________
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Mezinárodní sdružení Sonnenberg
(Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg)
http://www.sonnenberg-international.de/

- každým rokem přivítá tisíce hostů z celého světa, koná se zde na 250
seminářů a konferencí na nejrůznější témata
- sdružení má své partnerské organizace ve 24 zemích světa (včetně ČR)
ADRESA:
Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg
Bankplatz 8, D-38100 Braunschweig
Tel.: +49/ (0)531/24364-0,
E-mail: info@sonnenberg-international.de
Nabídka aktuálních vzdělávacích akcí:
http://www.sonnenberginternational.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid
=3
____________________________________________________________
Evropský institut pro managment konfliktu
(Conflict-Culture-Cooperation, Europäisches Institut für
Konfliktmanagement)
http://www.eiccc.org/
- 25-ti leté zkušenosti v oblasti tréninku práce s konfliktem
- jak zvládat konflikty nejen v osobní životě, ale také při mezinárodní
spolupráci
- pořádá vzdělávací semináře pro jednotlivce, sdružení/spolky, organizace,
firmy, školy
- poradenství a informace, coaching a training
ADRESA:
Conflict-Culture-Cooperation
Hessestr.4, D- 90443 Nürnberg
Tel: +49/ (0)911/ 6996294, Fax: +49/ (0)911/6996295
E-mail: info@eiccc.org
Nabídka seminářů a dalšího vzdělávání:
http://www.eiccc.org/Seminare.htm
____________________________________________________________
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Service Civil International - SCI
http://www.sciint.org/

- SCI organizuje mezinárodní dobrovolnické workcampy po celém světě a
praxi dobrovolníků na 2 až 4 týdny, tyto praxe by měli přispívat k
interkulturnímu vzdělávání dobrovolníků
- dále nabízejí semináře ke vzdělávání vedoucích mezinárodních táborů
ADRESA:
SCI -Deutscher Zweig e.V.
Blücherstraße 14, D-53115 Bonn
Tel. +49/ (0)228/ 212086/7
E-mail: info@sci-d.de
Aktuální nabídka projektů a vzdělávacích akcí:
http://www.sciint.org/sciprojects
____________________________________________________________
"Dům na Maibergu - akademie
politického a sociálního vzdělávání"
(Haus am Maiberg - Akademie für
politische und soziale Bildung der
Diözese Mainz)
http://www.haus-am-maiberg.de/

- obsáhlý program seminářů (i česko-německých), konferencí, vzdělávání
- interkulturní vzdělávání a spolupráce, mnoho témat (např. mediální
výchova, politický extremismus, globalizace, aktivní občanství a
demokracie)
ADRESA:
Haus am Maiberg
Ernst-Ludwig-Straße 19, D-64646 Heppenheim
Tel: +49/ (0)6252/ 9306-0
E-mail: h.kleinemas@haus-am-maiberg.de
Nabídka seminářů pro rok 2015:
http://jugend.haus-am-maiberg.de/kommende-seminare.html
___________________________________________________________
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DAS Ei – institut divadelní pedagogiky
Bavorska
(DAS Ei - theaterpädagogisches Institut Bayern)
Fortbildung, Ausbildung und Vernetzung
Theaterpädagogik in Bayern
http://www.dasei.eu/tiki-index.php?page=Home
- DAS Ei bylo založeno v roce 1993 několika nadšenými umělci na volné
noze v Norimberku a po několika letech působnosti došlo k profilaci aktivit a
vzdělávací nabídky, které institut poskytuje dodnes:
- další vzdělávání v oblasti divadelní pedagogiky
- přeshraniční (česko-německé) síťování
- projektová činnost v umělecké a sociální oblasti
- široká nabídka workshopů, školení k pohybové, divadelní a dramatické
tvorbě
- krátkodobé i dlouhodobé kurzy
ADRESA:
DAS Ei - theaterpädagogisches Institut Bayern
Fürther Straße 174A, 90429 Nürnberg, Deutschland
Tel: +49 911 3236693
E-mail: doenitz@dasei.eu nebo allerdings@dasei.eu
Nabídka vzdělávání: http://www.dasei.eu/fortbildung_theaterpaedagogik
____________________________________________________________

