Jak se k nám dostanete:

POKYNY K SEMINÁŘŮM
Poplatek:
Členové:
Účastníci z východní Evropy

150 Euro
120 Euro
100 Euro

Účast od čt (příjezd ve st)
Účastníci z východní Evropy

200 Euro
150 Euro

Přihlášky, resp. dotazy:
Klaus Engel
EBB-AEDE spolková kancelář
Nepomuk-Maier-Straβe 5a
94501 Aldersbach
Tel.: 0049 8543 4894221 E-Mail: geschaeftsstelle@ebb-aede.eu
Prosíme o přihlášení do 01. září 2016

1. Autem
Příjezd po dálnici A3, z níž sjedete na výjezdu Garham ve směru na
Vilshofen. Po přejetí mostu přes Dunaj odbočte doleva a pokračujte po
silnici B8, poté odbočte doprava na Vilshofen.
Ve Vilshofenu odbočte, poté co míjíte železniční podjezd, doleva ve
směru na Ortenburg. V Ortenburgu pokračujte na odbočce u továrny na
výrobu nábytku KASON (nadrozměrná židle) vlevo ve směru na Ortenburg, projeďte obcí a po 400 m odbočte doleva na příjezd k hotelu
„Zum Koch“.
2. Vlakem
Cílová nádraží Vilshofen nebo Passau.
Z nádraží se můžete nechat vyzvednout (kontaktujte, prosím, p. K.
Engela 0171 2809108)

EVROPSKÝ SPOLEK PRO
VZDĚLÁNÍ A VĚDU
EBB-AEDE
15. Evropský seminář učitelů
ve spolupráci s českou
sekcí AEDE

Přihláška je závazná. Pokud byste se oproti očekávání nemohli
účastnit, odhlaste se, prosím, na každý pád co nejdříve,
abychom mohli nabídnout uvolněné místo jinému zájemci o
seminář. Pokud se nedostavíte nebo krátce před konáním
semináře odřeknete, vyhrazujeme si právo požadovat zaplacení účastnického poplatku, eventuálně nákladů vzniklých
Vaší nepřítomností.

Evropská unie 2016
Konec společenství solidarity?

6 0 l e t EBB
(Evropský spolek pro
vzdělání a vědu)
6 0 l e t podpory
evropské myšlenky výchovy a vzdělání

Vaše údaje budou zpracovány v souladu s ustanovením
zákona o ochraně dat. Sdělte nám, prosím, pokud nesouhlasíte
s tím, aby bylo Vaše jméno a adresa uvedeny na seznamu
účastníků.
Náklady na jízdné nejsou hrazeny.
Se stravováním a ubytováním Vám nevzniknou žádné
náklady. Pouze náklady spojené s konzumací nápojů
uhradíte v hotelu.
Ubytováni budete v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích
po jednom nebo na přání v dvoulůžkových pokojích.
Za škody způsobené osobám či na věcech během příjezdu a
odjezdu, stejně jako v místě konání semináře neručíme.

Seminář je podpořen díky pomoci těchto institucí:

23. – 25. září 2016
Ortenburg

Nocleh a snídaně v hotelu
Hostinec "Zum Koch"
Vorderhainberg
94496 Ortenburg
Tel. 0049 8542 16 70
www.zumkoch.de
E-Mail info@zumkoch.de

EBB-AEDE Bundesgeschäftsstelle
Nepomuk-Maier-Straße 5a
94501 Aldersbach
Tel.: 0049 8543 4894221
Mobil 0049 171 2809108
E-Mail geschaeftsstelle@ebb-aede.eu

Evropská unie – konec společenství solidarity
60 let EBB

Čtvrtek, 22. září 2016
Pouze po předchozí domluvě a zájmu!
Prosím na přihlášce vyplnit!
Exkurze a debata ke konkrétní situaci uprchlíků
v regionu Pasov
kromě jiného
setkání se zemským radou okresu Pasov
Franzem Meyerem, čestným členem Pasovské
diakonie a se syrskými uprchlíky

Je možné, že se situace v Evropské unii do září 2016 již zase změní,
ale nejprve finanční a poté uprchlická krize jsou velkou zkouškou její
pevnosti. Jestliže vyzývali politici a političky po teroristických
událostech v Paříži k obraně evropských hodnot, nabývá člověk u
příležitosti uprchlické krize dojmu, že právě tyto jsou námi Evropany
zrazovány.
Kritikové hovoří v přibývající míře o EU již ne jako o „společenství
společných hodnot“, nýbrž o „společnosti přírůstkových hodnot“.
Máme to tak chápat? Jde opravdu pouze o národní zájmy? A pokud
je tomu tak, co to znamená pro evropský diskurs? Jaké nadřazené,
společné evropské hodnoty ještě vlastně existují? Škodí krize, nebo
jsou prvkem Evropské unie a jako takové úlohy a výzvy, konstruktivní
pro porozumění a řešení? Nápor uprchlíků na Evropu, o tom jsme
přesvědčeni, potrvá. Mohou pomoci náboženství, nebo naopak
situaci ještě zkomplikují? Existuje něco takového jako je globální
zodpovědnost za EU?

15.30

Přestávka na kávu

16:00
až
17:30

2. část workshopu

Příjezd účastníků
Prezentace
Vybavení účastnického poplatku

19:00

Ortenburský večer

Rozdělení pokojů

Neděle, 25. září 2016

Přivítání a zahájení
Alfons Scholten, spolkový předseda EBB/AEDE,
Duisburg
Zdeněk Kohout, prezident České sekce AEDE,
České Budějovice

08:45

Ranní pobožnost

09.00

Z praxe – představení výukových projektů
členkami a členy semináře,
Erasmus +

18.00

Večeře

10.30

Přestávka na kávu

19.00

Pohyb uprchlíků v Evropě z českého pohledu
Dr. Jaroslav Šonka, Praha

11.00

Tým: 60 let EBB – ohlédnutí a vyhlídka do
budoucnosti

Pátek, 23. září 2016
do 16.00

16.30

EBB (založen 1956) slaví narozeniny. Před 60 lety vypadal politický
rámec pospolitosti a solidarity jinak. 10 let po druhé světové válce
toužili lidé především po míru a vládlo cosi jako nadšení pro Evropu.
Německo doufalo ve znovusjednocení ve spojené Evropě.
Řada ortenburgských seminářů existuje již téměř 20 let. Obec
Ortenburg, dříve hrabství spadající do moci samotného císaře, má
úžasné dějiny. Jako evangelický ostrov v jinak katolickém Dolním
Bavorsku hrál v 17. století důležitou roli coby útočiště
„protestantských exulantů“ z Rakouska.
Organizátor, EBB (Evropský spolek pro vzdělání a vědu) je
dobročinný nadstranický spolek učitelů a vychovatelů ze všech
oblastí vzdělání (od vzdělání předškolního pro vysokoškolské), který
se zasazuje o „evropský rozměr“ v oblasti vzdělání a přípravy na
povolání. EBB je německá sekce AEDE (Association Européenne
des Enseignants).

Sobota, 24. září 2016
09.00

Role církve při aktuální výzvě v Evropě
Prof. Dr. Hans Jürgen Luibl, Erlangen

10:30

Přestávka na kávu

11.00

Evropská unie jako solidární hospodářské uskupení –
ekonomické obchodování bez problémů v pokroku a
růstu
Prof. Dr. Peter J. Weber, Karlsruhe

Akce se koná opět ve spolupráci s českou sekcí AEDE. Jsme
napjati, jaký pohled nám zprostředkují naši sousedé.

Zdenek Kohout
Präsident der
tschechischen Sektion
der AEDE
České Budějovice

Alfons Scholten
Bundesvorsitzender
EBB-AEDE
Duisburg

Ve workshopu by měly být na základě podnětů z přednášky tyto důvody rozpracovány a
na závěr shrnuty v plénu. Cílem je, na
základě denních aktuálních zpráv, lépe porozumět jednání a postoji jednotlivých členských
států. Tyto výsledky mohou být také zahrnuty
do výuky k aktuálním tématům.

12:30

Oběd

14.00

Workshop: 28 členských zemí - 28 (a více) různých
důvodů pro jednu Evropskou unii
Staré a nové členské země z různých důvodů vstoupily
do tohoto jedinečného projektu transnacionálního
společenství států, “jednoty v různoro dosti“ a dnes mají
právě tak různé důvody v EU zůstat – nebo také odejít.

Zhodnocení semináře
12.30

Závěr, rozloučení

13:00

Oběd
Konec semináře a odjezd účastníků

Vedoucí semináře: Klaus Engel
Zdeněk Kohout

