
letter „Tandem-Kurier“, auf Informationstagen sowie durch 
die zahlreichen Arbeitsmaterialien:

Arbeitsmaterialien für den Schulaustausch Tandem bietet 
Materialien wie das „Praxishandbuch für Schule und Jugend-
arbeit“, Unterlagen zur deutsch-tschechischen Sprachanima-
tion oder die Broschüre zur tschechischen Landeskunde zur 
Unterstützung der Lehrkräfte bei ihrer Begegnungsarbeit.

Veranstaltungen für Lehrkräfte Tandem veranstaltet 
neben den Kontaktseminaren zur Partnerfindung inhaltliche 
und methodische Seminare (Themenseminare, Erfahrungs-
austausch usw.), Konferenzen, Arbeitstreffen, Informations-
reisen sowie auch Informationstage an Schulen.

Finanzierung
Tandem unterstützt und berät interessierte Schulen bei 

der Beantragung von Fördermitteln. Tandem selbst gewährt 
keine finanzielle Förderung für den schulischen Austausch. 
Die Zuständigkeit für die Förderung des Schüleraustausches 
aus Mitteln des Auswärtigen Amtes und aus Mitteln des Pro-
gramms für lebenslanges Lernen der Europäischen Union 
(für Schulen „Comenius“) ist beim Pädagogischen Aus-
tauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz angesiedelt.

Allgemein liegt die finanzielle Unterstützung des Schüler-
austausches in der Zuständigkeit der Länder. Tandem ver-
mittelt Lehrkräften Kontakte zu den zuständigen Behörden 
für die Vergabe von Landesmitteln für den bilateralen Schü-
leraustausch. Darüber hinaus bietet der deutsch-tschechi-
sche Zukunftsfonds gute Fördermöglichkeiten.

Ansprechpartner
Hansjürgen Karl karl@tandem-org.de
 Tel.: +49 941 585 57-20

Tandem
Tandem bedeutet grenzüberschreitender Jugendaustausch 

zwischen Deutschland und Tschechien. Das Tandem-Team 
unterstützt Jugendleiter/-innen und Lehrkräfte mit Interesse 
am Nachbarland. Tandem arbeitet bundesweit und grenz-
überschreitend. Die beiden Tandem-Büros in Regensburg 
und Pilsen initiieren, vernetzen und koordinieren Projekte im 
Rahmen der deutsch-tschechischen Jugendbegegnung.

                  Besuchen Sie uns auf         und  

Schulischer Austausch

Tandem bietet Schulen und schulische Einrichtungen bei 
der Umsetzung deutsch-tschechischer Austauschmaßnah-
men und Projekte vielfältige Unterstützung. Diese reichen 
von Hilfe bei der Kontaktanbahnung, über Information und 
Beratung, inhaltliche und methodische Schulungen mit Er-
fahrungsaustausch bis hin zum Angebot von Materialien, 
die zur Vorbereitung und Durchführung eines Schüleraustau-
sches nützlich sein können.

Ziele des Koordinierungszentrums
 • Kontaktvermittlung und Anbahnung von neuen Schul- 
  partnerschaften
 • Unterstützung bestehender Partnerschaften
 • Erfahrungsaustausch zwischen Lehrkräften
 • Fortbildungsangebote in verschiedenen Bereichen

Tandem bietet an
Kontaktvermittlung Tandem hilft bei der Vermittlung einer 

Partnerschule im Nachbarland durch die von einer „Kontakt-
lotsin“ betreuten Kontaktbörse im Internet, sowie durch Kon-
taktseminare für deutsche und tschechische Lehrkräfte.

Information und Beratung Tandem berät bei der Umset-
zung konkreter Projekte und der Durchführung von Schul-
partnerschaften. Die zuständigen Mitarbeiter/-innen helfen 
gerne auch persönlich, telefonisch oder schriftlich. Hilfreich 
hierbei sind u. a. Anregungen aus bereits umgesetzten Pro-
jekten oder Tipps zur Finanzierung von schulischem Aus-
tausch. Tandem informiert auf der Webseite und im News-
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fondu budoucnosti nebo v rámci evropských programů. 
Neposkytuje přímé finanční prostředky, ale realizuje vlastní 
projekty na podporu česko-německé spolupráce škol, které 
jsou finančně zajištěny.

Hlavním zdrojem informací jsou webové stránky Tandemu 
www.tandem.adam.cz

Kontakt
skoly@tandem.adam.cz
tel.: +420 377 634 756
http://tandem.adam.cz/skoly

Tandem
Tandem zprostředkovává a podporuje mezinárodní výměny 

mládeže mezi Českem a Německem, dále pomáhá a radí 
zájemcům o sousední zemi z řad mladých lidí, vedoucích 
mládeže a učitelů. Tandem má celorepublikovou působnost. 
Kanceláře Tandemu v Plzni i v Řezně koordinují a realizují 
projekty v rámci česko-německé spolupráce mladých lidí.

                Tandem najdete také na         a

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.

Cíle Tandemu
 • zprostředkovat kontakt a iniciovat nová partnerství škol,
 • podpořit stávající partnerství škol,
 • poskytnout učitelům zapojeným do česko-německých  
  projektů prostor pro výměnu zkušeností,
 • umožnit učitelům další vzdělávání.

Tandem nabízí
Zprostředkování kontaktu Tandem pomáhá při hledání 

partnerské školy v sousední zemi pomocí internetové 
kontaktní databáze pod patronací „kontaktíka“ nebo na 
kontaktních seminářích pro české a německé učitele.

Poradenství a informace Tandem poskytuje pomoc při 
konkrétních projektech nebo poskytuje rámcové informace 
ke školním výměnám. Pracovnice a pracovníci Tandemu 
rádi poradí při osobní návštěvě, telefonicky nebo písemně. 
Zdrojem informací jsou webové stránky Tandemu, e-mailový 
newsletter „Tandem Info“ či informační dny. Užitečné jsou 
především informace k financování nebo podněty na základě 
dříve realizovaných projektů.

Tematické publikace ke školním výměnám a projektům 
Při realizaci školních projektů a výměn mohou učitele 
podpořit i publikace Tandemu, jako je např. „Příručka pro školy 
a sdružení dětí a mládeže“, nejrůznější podklady k česko- 
německé jazykové animaci nebo brožura k reáliím ČR.

Další vzdělávání Tandem pro učitele organizuje nejen 
kontaktní, ale i tematické a plánovací semináře. Mimoto 
pořádá konference, pracovní setkání, informační cesty  
a informační dny.

Finanční podpora
Tandem pomáhá školám se žádostmi o finanční podporu na 

projekty u různých institucí a fondů, např. u Česko-německého 
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