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Cílová skupina

Tento kurz se zam��uje na profesionáln� i dobrovoln� p�sobící pedagogy a osoby 
v�nující se mezinárodním projekt�m, kte�í si cht�jí rozší�it svou kvalifikaci o 
vedení interkulturních skupin. Ú�ast není v�kov� omezena, kurz je 
mezigenera�ní.    

Je vhodný pro stávající mezinárodní týmy vedoucích (nap�. dvoj- �i trojnárodního 
složení), pro aktivní ob�any z p�íhrani�ních region�, �leny ob�anských sdružení, 
spolk� a neziskových organizací, ob�any s migra�ním pozadím, uchaze�e o 
zam�stnání, absolventy SŠ a studenty VOŠ a VŠ.  

Maximální po�et osob ve skupin�: 27 ú�astník�. 

Cíle

Naším cílem je podpo�it každého budoucího skupinového vedoucího: 

1. ve zdokonalení jeho osobních znalostí a kompetencí jakožto skupinového 
vedoucího s d�razem na:  
a) skupinovou dynamiku  
b) plánování projekt� – projektový management. 

2. p�i získávání takového p�ístupu, který propojuje zábavu a kreativitu s 
interkulturním vzd�láváním. 

3. jako �lena mezinárodního týmu p�i plánování, realizaci a vyhodnocení 
vlastního praktického projektu a tím mu umožnit, aby si vyzkoušel míru 
vlastního samostatného jednání a p�ebírání odpov�dnosti p�i práci v 
interkulturním prost�edí.  

Zaru�ené u�ební výsledky: interkulturní znalosti a zkušenosti z oblasti 
pedagogické práce se skupinami; repertoár metod pro všechny fáze 
mezinárodního setkání; p�íprava a realizace programu podle vlastního konceptu, 
kalkulace náklad� a podání žádosti o financování. 

V pr�b�hu celého kurzu, p�edevším pak p�i práci v plénu je zajišt�no tlumo�ení do 
všech t�ech jazyk�.   

Termíny a témata

Kurz za�íná v listopadu 2011 a kon�í v zá�í 2012. Skládá se z úvodního seminá�e, 
�ty� vzd�lávacích modul�, jednoho praktického projektu, který ú�astník zrealizuje 
v mezinárodním týmu a evalua�ního seminá�e. Všechny moduly jsou 4 denní a 
jejich celkový �asový rozsah je ca. 150 hod. Délka praktického projektu je 1 
víkend, p�i�emž plánování a jeho p�íprava neprobíhá pouze v rámci vzd�lávacích 
modul�, ale i mimo n�. �asový rozsah p�íprav, realizace a dokumentace 
praktického projektu odpovídá p�ibližn� 150 hod.  



ÚVODNÍ SEMINÁ�

pátek, 11.11. – ned�le, 13.11.2011 Turmvilla, Bad Muskau (D) 

Témata: seznámení, integrace a teambuilding; zpracování o�ekávaných p�ínos�
kurzu, objasn�ní smluvních podmínek, obsah kurzu  

1. MODUL 

pátek, 9.12. – ned�le, 11.12.2010 SEVER, Horní Maršov (CZ) 

Témata: práce se skupinou, skupinové procesy a tematicky zam��ená interakce 
(TZI); projektový management 

2. MODUL 

�tvrtek, 9.02. – ned�le, 12.02.2012 Begegnungszentrum im Dreieck, 
Großhennersdorf (D) 

Témata: praktické, metodické nástroje pro mezinárodní setkání (jazyková 
animace, tzv. biografická metoda, um�lecké ztvárn�ní, happening, metody 
ekologické výchovy), téma participace; za�átek práce na projektech/hledání a 
sestavení mezinárodních tým�

3. MODUL 

�tvrtek, 19.4. – ned�le, 22.04.2012 Dom Trzech Kultur Parada, Niedamirów (PL) 

Témata: interkulturní vzd�lávání a komunikace; práce v mezinárodním týmu; styly 
vedení skupiny; p�íprava praktických projekt�

4. MODUL  

�tvrtek, 17.05. – ned�le, 20.05.2012 Begegnungszentrum im Dreieck, 
Großhennersdorf (D)  

Témata: konzultace projekt�, výb�r metod, interkulturní práce v týmu 

REALIZACE PRAKTICKÝCH PROJEKT� -vyhrazené termíny 

29.6-1.7.2012 a 6.-8.7.2012   v Bad Muskau a Großhennersdorfu  

27.-29.7.2012 a 10.-12.8.2012  v Horním Maršov� SEVER 

27.-29.7.2012      v Niedamirów PARADA 

V pr�b�hu vzd�lávacího kurzu byly v malých dvoj- �i trojnárodních týmech, 
tvo�ených ú�astníky kurzu p�ipraveny praktické projekty, které budou v uvedených 
termínech realizovány. 

EVALUA�NÍ SEMINÁ�  

�tvrtek, 06.09. – ned�le, 09.09.2012 Turmvilla, Bad Muskau (D) 

Témata: Prezentace a vyhodnocení praktických projekt�; celková evaluace 
vzd�lávacího kurzu; p�edání certifikát�



Zp�sob vedení kurzu 

v našem zp�sobu vedení kurzu se odráží 6 následujících p�ístup�:  

„U�ení se skrz zážitek a prožitek“: K práci na zvolených tématech využíváme 
p�edevším taková praktická cvi�ení, která ú�astníky osloví nejen na smyslové, ale 
i emocionální úrovni a doplní tak zprost�edkovávanou teorii o vlastní zážitky a 
prožitky. Pomocí okamžité reflexe chceme ú�astník�m umožnit získat takové 
zkušenosti, které jim následn� umožní uv�dom�lejší jednání p�i práci s 
interkulturními skupinami. 

Podpora ú�astník�: B�hem jednotlivých modul� a v rámci praktického projektu 
nabízíme ú�astník�m nejen r�zná témata1, ale i prostor, aby si vyzkoušeli rozli�né 
role a získali okamžitou zp�tnou vazbu jak od referent�, tak i celé skupiny.  

Poradenství a odborný doprovod: Hlavní tým referent� tvo�í ženy a muži z �ech, 
Polska a N�mecka, kte�í po dobu trvání celého vzd�lávacího kurzu nabízí 
individuální podporu a odborný doprovod všem ú�astník�. Na úvodním seminá�i 
bude mezi každým ú�astníkem a týmem referent� uzav�ena smlouva obsahující 
popis jeho dlouhodobých a individuálních u�ebních cíl�. V pr�b�hu jednotlivých 
modul� má každý ú�astník možnost soukromé konzultace s jedním z referent�, p�i 
níž m�že reflektovat proces svého vzd�lávání.   

U�ení ve skupin�, v delším �asovém úseku a v r�zném prost�edí: P�i plánování 
našeho kurzu jsme se zám�rn� rozhodli rozložit jeho trvání do jednoho roku a 
m�nit místa jeho konání. Proto probíhá v r�zných vzd�lávacích centrech2, která se 
nacházejí podél �esko-n�mecko-polské hranice. To každému z ú�astník�
umož�uje prožít, pozorovat a reflektovat své vlastní chování v rámci interkulturní 
skupiny v delším �asovém úseku. Rozdílné druhy a prostory vzd�lávacích center 
navíc podtrhují rozmanitost forem a zp�sob� života, které nás obklopují a 
ovliv�ují. 

Podp�rná struktura: Aby se ú�astníci mohli snadn�ji orientovat ve velkém 
množství nových informací, které jsou s prací v této oblasti spojeny, má kurz svou 
fixní, podp�rnou strukturu. Každý modul se koná podle stejného scéná�e: ve 
�tvrtek/pátek probíhá „znovu-seznámení“, b�hem pátku/soboty se pracuje na 
konkrétním tématu modulu a ned�le je ur�ena konzultacím, projektovým tým�m a 
evaluaci.  

Písemné podklady kurzu: Ú�astníci kurzu obdrží písemné podklady k jednotlivým 
témat�m kurzu ve vlastním jazyce, mají k dispozici odborné publikace, seznamy 
odborné literatury v�etn� bezplatných publikací vydaných DPJW a Tandemem.  

                                                

1 Konkrétn� se jedná o samostatné vedení warm up – rozeh�íva�ek a jazykové animace, p�ipravení aktivit a moderaci b�hem 
„znovu-seznamování“ (vždy 1.ve�er každého modulu), jakož i plánování a vedení tematicky zam��ených aktivit pro tzv. 
„Regionální ve�er“ (ve�er v�novaný spole�ensko-politickým témat�m) 

2 Ú�astníci se díky tomu seznámí s institucemi a jejich spolupracovníky, kte�í si vybudovali aktivní, interkulturní sí�, v jejímž 
rámci vyvíjejí další projekty a prohlubují vzájemnou spolupráci. Absolventi vzd�lávacího kurzu mohou díky následné 
spolupráci s t�mito centry nastartovat svou profesní dráhu vedoucího interkulturních skupin.  



Certifikát

Podmínkou úsp�šného absolvování kurzu je ú�ast na všech modulech a realizace 
praktického projektu. Po jejím spln�ní získají ú�astníci certifikát, který je oprav�uje 
užívat titul „vedoucí interkulturních skupin.“  

Spolu s po�ádajícími organizacemi ud�lují zmín�ný titul dv� mezinárodní instituce: 
Deutsch-Polnisches Jugendwerk-DPJW (Centrum polsko-n�meckých vým�n 
mládeže) a Koordina�ní centrum �esko-n�meckých vým�n mládeže–TANDEM.  

Organiza�ní zajišt�ní kurzu

• Anett Quint, sociální pedagožka, lektorka DPJW 

Tým referent�/referentek

• Frank Rischer, lektor interkulturního  vzd�lávání 

• Joanna Bojanowska, germanistka, komunika�ní designérka, jazyková 
animátorka, lektorka DPJW 

• Lenka Hubá�ková, jazyková animátorka (Tandem), p�ekladatelka, TRK o.s. 

• Hannah-Maria Liedtke, v�decká pracovnice v oblasti pedagogiky a 
vzd�lávání, lektorka DPJW 

další referenti b�hem 1. modulu:  

• Jaromír Kvasni�ka, centrum ekologické výchovy SEVER 

další referenti b�hem 2. modulu:  

• Beata Justa, PARADA um�lkyn�, lektorka pro interkulturní vzd�lávání 

• Grzegorz Potoczak, historik 

Cena

Ú�astnický p�ísp�vek za celý vzd�lávací kurz3 je pro: 

osoby žijící v N�mecku osoby žijící v Polsku a �R 

650,- € (splátky: 5 x 130,- €) 450,- € (splátky: 5 x 90,- €) 

Ú�astnický p�ísp�vek musí být v celé výši uhrazen p�ed za�átkem 1. modulu. 

Splátkový systém je možný. 

Každý ú�astník obdrží 14 dní p�ed jeho za�átkem fakturu, kterou zaplatí nejlépe 
p�evodem na bankovní ú�et, p�ípadn� v hotovosti v míst� konání prvního modulu. 

                                                

3 cena zahrnuje: plnou penzi, spole�né ubytování ve vzd�lávacích centrech, referentské a tlumo�nické služby, vstupné na 
r�zné kulturní akce, ú�astnické pojišt�ní 



Úvodní seminá� je zdarma.  

Cestovné na každý modul si hradí ú�astníci sami. 

Tento kurz je realizován za finan�ní podpory Deutsch-Polnisches Jugendwerk, 
Koordina�ního centra �esko-n�meckých vým�n mládeže–TANDEM a �esko-
n�meckého fondu budoucnosti.  

Kontakt a p�ípadné dopl�ující informace

s Vašimi otázkami se obracejte na:  

Anett Quint – hovo�í n�mecky, polsky, anglicky 
Tel.: 0049 / 35771 / 640 480, E-Mail: kultur@turmvilla.de 

Lenka Hubá�ková, TRK o.s. - kontaktní osoba pro �esky hovo�ící 
Tel.: 00420 / 724 084 294, E-Mail: lenkahubackova@gmail.com

P�ihlášení

Vaše písemné p�ihlášky (použijte prosím níže uvedený formulá�!) zašlete 
nejpozd�ji do 14.09.2011 na tuto adresu: 

Soziokulturelles Zentrum Turmvilla 
z.Hd. Anett Quint   
Hermannsbad 9 
02953 Bad Muskau 

P�ihláška je závazná pro kompletní kurz. Není možné ú�astnit se pouze 
jednotlivých modul�. Nejpozd�ji do 30.09.2011 obdrží všichni zájemci písemné 
rozhodnutí, zda byli �i nebyli vybráni.  

Po�ádající organizace

St�edisko ekologické výchovy a etiky Rýchory "SEVER" je 
nevládní nezisková organizace pro rozvoj ekologické výchovy v 
�eské republice se sídlem v Horním Maršov� ve východních 
Krkonoších a odlou�enými pracovišti v Litom��icích a v Hradci 
Králové. Celoro�n� zajiš�uje výchovné a školící akce p�ímo ve 
vlastním objektu i na dalších místech �R, konzultace, prodej a 

p�j�ování literatury, videopo�ad� a dalších materiál�, zpracování odborných studií 
o ekologické výchov�, ekologické poradenství a další služby.  St�edisko udržuje 
rozsáhlé pracovní kontakty se sítí spolupracovník� u nás i v zahrani�í a  zárove�
je �lenem Hnutí Brontosaurus, Sdružení st�edisek ekologické výchovy Pavu�ina a 
Zeleného kruhu. Bližší informace na adrese: http://www.sever.ecn.cz

Sociokulturní centrum Turmvilla pracuje již 15 let v blízkosti hranic Bad 
Muskau-Ł�knica. Mezi jeho každodenní aktivity pat�í: n�mecko-polská 



práce s d�tmi a mládeží, vzd�lávání multiplikátor�, ale i poradenství pro místní 
sdružení, kvalifika�ní kurzy pro r�zné instituce organizace vlastních, lokálních 
projekt�. Sdružení Turmvilla také disponuje širokou sítí kontakt� po celém 
N�mecku a Polsku.  Bližší informace na adrese: http://www.turmvilla.de. 
(Turmvilla pat�í ke spolku Jugendprojekt im Muskauer Park e.V., který mimo jiné 
provozuje „Sozialen Handwerksbetrieb Obermühle“ – sociální �emeslná dílna - a 
„Kindertagesstätte/Hort“ – mate�ská škola -  v Bad Muskau.)4

Hillersche Villa (bývalé sdružení Begegnungszentrum 
im Dreieck e.V. ) je sociokulturním centrem, které se 
již od roku 1991 zam��uje p�edevším na 

spole�ensko-kulturní setkávání a vzd�lávání v regionu �esko-polsko-n�meckého 
trojmezí. Nabízí vlastní ov��ené postupy p�i vzd�lávání mládeže v rámci r�zných 
setkání a seminá��, ale i vzd�lávací kurzy pro dosp�lé zam��ené na témata 
interkulturního vzd�lávání a komunikace, divadelní pedagogiky ap.. Na 
mezinárodní úrovni zde byli za spolupráce �eských a polských partnerských 
organizací realizovány r�zné projekty, jako nap�.: „Bahnhof Europa“ ( „Nádraží 
Evropa“), „Lanterna Futuri“ - bližší informace na adrese: 
http.//www.hillerschevilla.de a www.lanternafuturi.net 5

Základní myšlenkou p�i vzniku 
tohoto domu bylo vytvo�it 
místo vhodné pro setkávání, 

seznamování, navazování nových kontakt� a vzájemnou vým�nu zkušeností mezi 
lidmi z �eska, Polska a N�mecka. Hlavním zám�rem iniciátor� tohoto projektu je 
sblížit a vzájemn� propojit zástupce t�chto t�í sousedících národností a kultur. 
"PARADA - D�m t�ech kultur" – centrum tv�r�í práce bylo založeno v 
Niedamirów� (Kunzendorf) v roce 1992 pod vedením Beaty Justy a Grzegorze 
Potoczaka – bližší informace na adrese: http://www.parada.xtr.pl 6 

4-6 Vzd�lávací centrum je st�ediskem polsko-n�mecké vým�ny mládeže s regionálním p�esahem 



P�ihláška 

k ú�asti na �esko-polsko-n�meckém vzd�lávacím kurzu pro vedoucí interkulturních 
skupin. Prosíme, zašlete tuto p�ihlášku nejpozd�ji do 14.09.2011 na adresu 
organizace Turmvilla. Písemné rozhodnutí o ú�asti obdržíte nejpozd�ji do 

30.09.2011! 

P�íjmení, Jméno (p�ípadn� zadejte název vysílající organizace/ instituce): 

Datum narození: 

Poštovní adresa: 

Telefon s p�edvolbou:                                                 Fax: 

Mobil:                                                                            E-Mail:   

Vzd�lání: 

Momentáln� jsem �inná/ý jako... 

Dosud jsem se zú�astnil/a   ... 
následujících národních/mezinárodních projekt�: 

Následující projekty jsem sám/a (spolu)organizoval/a: 

Mezi mé p�ednosti /silné stránky pat�í.... 

O tento kurz se zajímám, protože... 

O kurzu jsem se dozv�d�la  z, díky, p�es ...... 

Tímto souhlasím s rámcovými podmínkami a st�žejními tématy kurzu uvedenými v 
informa�ním letáku kurzu. Zárove� se závazn� p�ihlašuji k ú�asti na celém 
vzd�lávacím kurzu, po�ínaje úvodním seminá�em v listopadu 2011 a kon�e 
evalua�ním seminá�em v zá�í 2012.   

Místo, datum a podpis       ………............................................................ 


