
Chancen
	 •	 neue	Impulse	für	die	eigene	Arbeit
	 •	 grenzüberschreitender	Erfahrungsaustausch
	 •	 Erweiterung	des	fachlichen	und	sprachlichen	Horizonts
	 •	 Förderung	der	interkulturellen	Bildung	in	der	eigenen	
	 	 Einrichtung

Organisation und Finanzierung
Allgemein	 werden	 Fahrtkosten,	 Kosten	 für	 Übernachtung	
und	Verpflegung	gefördert.	Bei	der	ersten	Begegnung	kann	
auch	 ein/-e	 Sprachmittler/-in	 finanziert	 werden.	 Die	 Fach-
kräfte	werden	von	ihrer	Einrichtung	in	die	Partnereinrichtung	
nach	Tschechien	entsandt.	Anträge	 für	Austauschmaßnah-
men	können	laufend	gestellt	werden.

Tandem hilft bei der Kontaktvermittlung zu einer pas-
senden tschechischen Einrichtung, unterstützt bei der 
Planung und koordiniert den grenzüberschreitenden 
Austausch.

Ansprechpartnerin
Xenia	Vyhnalek
Telefon:	+49	941	89	96	56	23		|		vyhnalek@tandem-org.de
www.tandem-org.eu		|		www.nachbarwelten.info

Dieses	Projekt	wird	durch	das	Bayerische	Sozialministerium	gefördert.

Tandem
Die	Koordinierungszentren	Deutsch-Tschechischer	Jugend-	
austausch	 –	Tandem	Regensburg	und	Pilsen	 sind	die	 zen-
tralen	 Fachstellen	 für	 den	 Jugend-	 und	 Schüleraustausch	
zwischen	Deutschland	und	Tschechien.	Sie	fördern	die	ge-
genseitige	 Annäherung	 und	 die	 Entwicklung	 freundschaft-
licher	 Beziehungen	 zwischen	 jungen	 Menschen	 aus	 bei-
den	Ländern.	 Im	Zentrum	der	Arbeit	 steht	 die	Begegnung	
Jugendlicher.

Bayerisch-Tschechischer Erzieher/-innenaustausch

Im	Auftrag	des	Bayerischen	Staatsministeriums	für	Arbeit	
und	 Soziales,	 Familie	 und	 Integration	 fördert	Tandem	 den	
Austausch	von	Fachkräften	aus	bayerischen	und	 tschechi-
schen	Kindergärten,	Kindertagesstätten	und	Horten.

Zielgruppe
Teilnehmen	können	Erzieher/-innen	und	Kinderpfleger/-innen	
aus	ganz	Bayern	und	Tschechien.

Ablauf
Der	Austausch	beruht	auf	Gegenseitigkeit,	d.	h.	jeweils	eine	
Fachkraft	pro	Einrichtung	wechselt	in	die	Partnereinrichtung.	
Die	Dauer	des	Aufenthalts	kann	1	bis	60	Tage	betragen	und	
kann	auf	mehrere	Besuche	aufgeteilt	werden.

Voraussetzungen
Wichtig	für	den	Austausch	ist	eine	Partnereinrichtung	und	
Interesse	 am	Nachbarland.	Tschechischkenntnisse	 und	Er-
fahrungen	 in	 der	 deutsch-tschechischen	Projektarbeit	 sind	
nicht	notwendig.
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Koordinační	centrum	
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Česko-bavorské výměny pedagogů 
mateřských škol a školních družin

Tandem Plzeň

Riegrova	17	
306	14	Plzeň

Tel.:	 +420	377	634	755	
Fax:	 +420	377	634	752

tandem@tandem-org.eu	
www.tandem-org.eu	
www.sousednisvety.infofacebook.com/ccentretandem



Přínos
	 •	 Nové	podněty	pro	vlastní	činnost
	 •	 Přeshraniční	výměna	zkušeností
	 •	 Rozšíření	odborných	a	jazykových	znalostí
	 •	 Podpora	interkulturního	vzdělávání	ve	vlastním	zařízení

Organizace a finanční podpora
Příspěvek	bude	poskytován	na	jízdné,	ubytování	a	stravování.	
U	prvních	vzájemných	návštěv	je	možný	doprovod	jazykového	
prostředníka.	 Pedagogové	 jsou	 vysíláni	 do	 partnerských	
zařízení	 po	 domluvě	 s	 domovským	 zařízením.	 Žádosti	
k	výměně	pedagogů	mohou	být	podávány	průběžně.

Tandem Vám zprostředkuje kontakt na vhodné bavorské 
zařízení a pomůže při plánování a koordinaci přeshraniční 
výměny.

Kontaktní osoba
Eva	Danielová
Tel.:	+420	377	631	490		|		danielova@tandem-org.cz
www.tandem-org.eu		|		www.sousednisvety.info

Projekt	je	podporován	Bavorským	ministerstvem	práce	a	sociálních	věcí.

Tandem
Koordinační	 centra	 podporují	 sbližování	 a	 rozvoj	
všestranných	styků	a	přátelských	vztahů	mezi	mladými	lidmi	
z	Česka	a	Německa.	Koordinační	centra	poskytují	poradenské	
služby	 a	 podporují	 státní	 a	 nestátní	 instituce	 a	 organizace	
v	Česku	a	v	Německu	při	uskutečňování	a	 zintenzivňování	
česko-německých	výměn	mládeže	a	mezinárodní	spolupráce	
v	oblasti	 práce	 s	mládeží.	Cílem	naší	 činnosti	 je	 setkávání	
mladých	lidí.

Česko-bavorské výměny pedagogů 
mateřských škol a školních družin

Z	 pověření	 Bavorského	 ministerstva	 práce	 a	 sociálních	
věcí	podporuje	Tandem	výměnu	pedagogů	mezi	bavorskými	
a	českými	mateřskými	školami	a	školními	družinami.	Cílem	
projektu	je	podpora	a	prohloubení	přeshraniční	spolupráce.

Cílová skupina
Projektu	 se	 mohou	 zúčastnit	 pedagogové	 z	 celé	 České	
republiky	a	z	Bavorska.

Průběh
Výměny	 pedagogů	 jsou	 koncipovány	 jako	 oboustranné,	
tj.	z	každého	zúčastněného	zařízení	bude	na	výměnu	vyslán	
vždy	jeden	pedagog.	Výměny	mohou	být	až	60-denní	a	mohou	
být	rozděleny	do	několika	návštěv.

Podmínky
Pro	uskutečnění	výměny	je	nezbytné	mít	partnerské	zařízení	
a	zájem	o	sousední	zemi.	K	účasti	v	projektu	nejsou	nutné	
dobré	znalosti	němčiny	ani	zkušenosti	s	česko-německými	
projekty.
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Tandem Regensburg

Maximilianstraße	7	
93047	Regensburg

Tel.:	 +49	941	585	57-0	
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tandem@tandem-org.eu	
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