
jazykem – ke zdolání jazykových bariér, tak pro pokročilejší – 
k překonání strachu z mluvení a z chybování. Tandem zprostřed-
kovává kontakt na vyškolené jazykové animátory a animátorky. 
Více informací najdete na www.jazykova-animace.info

Ü KULTUR JAM
Projekt na podporu česko-německé kultury mládeže v Plzeňském 
a Karlovarském kraji a v Horních Francích

V rámci společného projektu Tandemu Plzeň a Krajského kruhu 
mládeže Horní Franky jsou podporovány přeshraniční aktivity 
mladých lidí s těžištěm v oblasti hudby, tance, folkloru a práce 
s videem. V letech 2014 a 2015 realizuje projekt česko-německá 
setkání kulturních seskupení mládeže a jejich společná vystoupení 
na obou stranách hranice. Více informací na www.kulturjam.eu

Ü Dobrovolnické centrum Tandemu
Dobrovolnické centrum soustřeďuje činnosti Tandemu v oblasti 

dobrovolnictví. Hlavní aktivitu tvoří administrace projektů 
a vysílání dobrovolníků Evropské dobrovolné služby. Českým 
zájemcům Tandem dále poskytuje informace o německých 
dobrovolnických programech. Stránku dobrovolnického centra 
navštivte na www.ahoj.info/volunteering

Ü Němčina nekouše II
Projekt Němčina nekouše II motivuje žáky základních škol 

k výuce němčiny prostřednictvím jazykové animace. Více 
informací najdete na www.nemcina-nekouse.cz

Ü Na jedné lodi
Projekt podporuje česko-německé výměny mládeže, při kterých 

účastníci neovládají jazyk partnerské skupiny a komunikují 
zejména v angličtině. Pro skupiny je zdarma připraven 
čtyřhodinový blok, který obsahuje prvky česko-německé 
jazykové animace, interkulturní výchovy a teambuildingu. Více na 
www.tandem.adam.cz/najednelodi

Ü Zažij Plzeň! – Erlebe Pilsen!
Projekt představuje Plzeň jako Evropské hlavní 

město kultury 2015 prostřednictvím průvodců 
z řad mladých Plzeňanů, kteří představují město ze 

svého vlastního pohledu. Prohlídky města nebo městské rallye pro 
česko-německé skupiny jsou prostředkem k navázání přeshraniční 
spolupráce a k vzbuzení zájmu o kulturu a jazyk sousední země. 
Více informací najdete na facebook.com/ErlebePilsen

Ü Kontaktní databáze online
Bez ohledu na to, jestli plánujete česko-německé setkání 

mládeže, chcete se začít angažovat v mezinárodní spolupráci 
škol nebo jen hledáte v druhé zemi člověka na dopisování, vždy 
je vám k dispozici česko-německá kontaktní databáze. Tandem 
zprostředkovává kontakty a pomáhá navazovat partnerství mezi 
institucemi, školami, sdruženími i jednotlivci. Kontaktní databázi 
naleznete na www.tandem-info.net/partner

Ü Česko-německý portál pro mládež www.ahoj.info
Portál www.ahoj.info je vytvářen mladými 

lidmi pro mladé lidi. Informuje o kultuře, jazyku, 
cestování, studiu a dobrovolné službě v Německu a pravidelně 
přináší zajímavé články o akcích nebo aktuálních tématech v česko- 
německém prostředí.

Ü Projekt Krůček po krůčku do sousední země – Německo 
a němčina pro děti od 3 do 8 let

Projekt podporuje v letech 2012–2014 spolupráci 
mateřských škol, 1. a 2. tříd základních škol, školních 
družin a dalších organizací, které pracují s dětmi 

ve věku od 3 do 8 let. Pedagogům v příhraničních regionech 
projekt zdarma nabízí asistenci „vyslanců ze sousední země“, 
informační a metodické materiály, různé typy seminářů 
a zprostředkování kontaktů na druhé straně hranice. Doprovodné 
programy podpory určené předškolním zařízením na území ČR, 
Bavorska a Saska nabízí finanční podporu pro společné česko-
německé aktivity a výměnu pedagogů. Více informací najdete na 
www.krucekpokrucku.info

Ü Jazyková animace
Nedílnou součástí nejen mezinárodních setkání mládeže je 

vzájemná komunikace. Pro její podporu Tandem rozvíjí jazykovou 
animaci, kreativní metodu vhodnou jak pro první kontakt s cizím 

Tandem nabízí  ___________________________

Ü Mimoškolní spolupráce
Tandem podporuje česko-německou spolupráci mladých lidí 

v jejich volném čase. Cílovou skupinou jsou dobrovolní 
i profesionální pracovníci s dětmi a mládeží, vedoucí 
volnočasových a výchovných sdružení, středisek a klubů mládeže, 
ale také zaměstnanci zodpovědní za oblast práce s mládeží 
na úřadech nebo v informačních centrech. Tandem připravuje 
kontaktní či tematické semináře, informační cesty, semináře 
pro rozvoj stávajících partnerství mezi organizacemi z Česka 
a Německa, zprostředkovává kontakty a informace o financování 
a spoluorganizuje česko-německá setkání mládeže. Tandem 
finančně podporuje česko-německá setkání mládeže v rámci 
programu Rozjeď to s Tandemem! Díky programu Učit se 
navzájem mohou čeští pracovníci s mládeží absolvovat hospitaci 
v zařízeních sousední země.

Ü Spolupráce škol
Školám a školským zařízením nabízí Tandem zázemí 

a podporu při realizaci česko-německých školních výměn 
a projektů. Pomůže s navázáním kontaktů v sousední zemi, 
pořádá semináře dalšího vzdělávání pro učitele a jiné akce, 
kde si mohou vyměnit zkušenosti, získají potřebné odborné 
informace a poradenství, příp. materiály užitečné pro přípravu 
a realizaci školních výměn.

Ü Odborné praxe
Program podpory odborných praxí je určen středním odborným 

školám, učilištím a vyšším odborným školám. Program umožňuje 
mladým lidem ve věku 16 až 26 let let absolvovat minimálně 
třítýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízení či 
v institucích veřejné správy v sousední zemi. Nabídka není určena 
pro gymnázia. Program je financován Česko-německým fondem 
budoucnosti a programem Erasmus+.

Tandem  ________________________________

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem 
podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských 
vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa. Poskytují 
poradenské služby a podporují státní a nestátní instituce 
a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování 
česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce 
v oblasti práce s mládeží. Jsou celostátními odbornými pracovišti 
České republiky a Spolkové republiky Německo. Cílem jejich 
činnosti je setkávání mladých lidí.

Koordinační centra vyvíjejí činnost především v oblastech:
 • poskytování poradenství a podpory všem, kteří realizují  
  česko-německé výměny dětí a mládeže, žáků a studentů,
 • finanční podpory česko-německé spolupráce v oblasti 
  práce s dětmi a mládeží,
 • iniciování výměnných projektů a nových forem přeshraniční  
  spolupráce,
 • zprostředkování partnerství,
 • vzdělávání odborných pracovníků v oblasti práce s mládeží,
 • zprostředkování mobilit pro jednotlivce (odborné praxe,  
  hospitace, dobrovolnictví),
 • zpracovávání informačních a pracovních materiálů,
 • předkládání doporučení společné česko-německé Radě 
  pro spolupráci a výměny mládeže a příslušným národním  
  ministerstvům.

Koordinační centra byla zřízena na základě společného 
prohlášení českého ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
a německé spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy 
a mládež. Koordinační centrum v Plzni je organizační součástí 
Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Odborem 
strategií a evropských záležitostí MŠMT.

Další informace
Podrobné informace najdete na www.tandem-info.net. 

O příkladech dobré praxe z oblasti česko-německých projektů 
a výměn mládeže se můžete informovat na www.tandem-info.net/ 
projekt. Zájemci se mohou na stránkách Tandemu přihlásit 
k odběru newsletteru.

Besuchen Sie uns auch auf twitter.com/ccentretandem

Navštivte nás také na facebook.com/ccentretandem
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