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ÚČASTNÍCI 
Školení je určeno aktérům (mezi)národní 
práce s mládeží, učitelům, pedagogům 
pro osoby se specifickými potřebami a 
pedagogům pomocných škol, jakož i 
veřejnosti se zájmem o téma sociální 
inkluze ze zemí uvedených v jednotlivých 
modulech. 

CENA 
Účastnický poplatek 50€                                 
Ve výjimečných případech je na základě 
domluvy možnost redukce poplatku. 

Účastnický poplatek pokrývá náklady za 
ubytování ve dvou- a vícelůžkových 
pokojích, plnou penzi, program a 
materiál v průběhu školení. 

CESTOVNÍ NÁKLADY 
Cestovní náklady budou uhrazeny 
Programem Erasmus+. Přesnější 
informace k cestovním nákladům po 
příhlášení.  

JAZYKY 
Konkrétní informace k jazykům ve 
kterém bude trénink probíhat jsou 
uvedeny u jednotlivých modulů.  

KOORDINCE A KONTAKT 

Elzbieta Kosek  
kosek@kreisau.de 

www.kreisau.de  

 
PROJEKTOVÍ PARTNEŘI 

Řecko 
Arbeitsgemeinschaft für 
Internationale Jugendarbeit Unna e.V.  
FILOXENIA 
PERPATO 
Wilde Rose e.V. 

Německo 
VIABayern  

Polsko 
FundacjaKrzyżowa  
Ostoja  

Rumunsko 
Orasul Siret (RO) 

Česká republika 
For Family.cz 
Jedlickuv Ustav 
 
FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG:  

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln 
des EU-Programm ERASMUS +. 
 

Detaily projektu: 

 

Mezinárodní školení na téma inkluzivního vzdělávání 
zaměřený na práci s mládeži 

 

Organizace inkluzivních projektů a zacílené zapojování mládeže s menšími 
šancemi účastnit se národních a mezinárodních setkání jsou důležitými úkoly 
vzdělávání. Kreisau-Initiative a mezinárodní síť partnerů jsou již přes deset let 
činní v oblasti mezinárodní inkluzivní práce s mládeží a organizují nejrůznější 
projekty, pomocí nichž chtějí umožnit účast co možná největšího množství 
mladých lidí na mimoškolních vzdělávacích akcích a současně šířit myšlenku 
inkluze. 

S cílem zajistit v oblasti mezinárodní inkluzivní pedagogiky vysokou úroveň 
kvality a rozvíjet a šířit inovativní metodické přístupy, organizuje naše síť 
partnerů pravidelná školení a tréninky pro odborné pracovníky, pedagogy, 
multiplikátory a na další osoby se zájmem o mezinárodní inkluzivní pedagogiku. 

Série školení „KREISAVSKÝ MODEL“ si klade za cíl, sdílet zkušenosti sítě partnerů 
z práce na poli mezinárodního inkluzivního vzdělávání, nabízet prostor pro 
výměnu zkušeností a vzájemné učení. Jde o šíření ideje inkluzivního vzdělávání, 
zprostředkovávání metodických kompetencí a společné iniciace projektů v 
oblasti inkluzivního vzdělávání.  

V posledních letech se Kreisau-Initiative společně s Řeckem zabývá hlavně 
tématikou inkluse. Na základě toho vznikla myšlenka tréninkových bloků 
„Kreisavský model Řecko“. V plánu jsou čtyři moduly tréninku k tématu inkluze 
v rámci mezinárodní práce s mládeži s různými podtématy. 

 

 

 
 
 
MODUL 1 - „KREISAVSKÝ MODEL: JAZYK A KOMUNIKACE“ 
Jednání s jazykem a komunikaci je důležitým tématem v oblasti mezinárodní 
práce s mládeží, která musí být při realizaci mezinárodních projektů vždy 
zohledněna. V kontextu inkluzivních mezinárodních setkání mládeže je 
komunikace ještě větší výzvou z důvodu rozdílů v jazykových dovednostech. 
Podpora jazyka a komunikace na projektech je zaměřením na tomto 
vzdělávacím modulu. Metody jazykové animace, citlivé manipulace s jazykem 
a vizualizační techniky jsou jen některé z témat, na které se budeme během 
programu zaměřovat. 

DETAILY PROJEKTU:  
Termín: 06.-11.05.2019 
Místo konání: Wild Rose Corfu, Řecko (https://wilderose.gr/)  
Účastníci: 25 pracovníků s mládeží, pedagogové, učitelé, multiplikátoři práce s 
mládeží z Německa, Polska, České republiky a Řecka 
Jazyk projektu: Program bude přeložen do všech partnerských jazyků. 
Tlumočníci na místě zajištěni. 
 
 
 

 

 

http://www.kreisau.de/
https://wilderose.gr/


 
 

 

 
 

 
 
 
 
MODUL 2 - "KREISAVSKÝ MODEL: INKLUSE A PEDAGOGIKA UMĚNÍ JAKO METODA PRÁCE V INKLUZIVNÍCH SKUPINÁCH" 
V tomto modulu bychom se chtěli podívat na základy mezinárodních formátů inkluzivních setkání. Co znamená 
inkluze v kontextu mezinárodní práce s mládeží? Jaké rámcové podmínky potřebuje úspěšná realizace takových 
projektů? Jak může metodický návrh takových projektů vypadat? – všem těmto otázkám se chceme věnovat. 
Zvláštní pozornost bude věnována pedagogice umění. Účastníci se zúčastní praktických workshopů, které jim 
umožní nahlédnout do toho, jak lze umění v těchto projektech použít jako účelnou metodu. 
 
DETAILY PROJEKTU:  
Termín: 24.-29.06.2019 
Místo konání: Filoxenia, Kryoneri Korinthias, Griechenland  (https://filox.org/en) 
Účastníci: 30 pracovníků s mládeží, pedagogové, učitelé, multiplikátoři práce s mládeží z Německa, Polska, České 
republiky, Rumunska a Řecka 
Jazyk projektu: Program bude přeložen do všech partnerských jazyků. Tlumočníci na místě zajištěni. 
  
MODUL 3 - „KREISAVSKÝ MODEL: OPEN STAGE“ 
V tomto modulu je improvizační divadlo jako metoda divadelního vzdělávání v centru tréninku. Modul je založen 
na přístupu „volné pódium“, který vypracovala VIA Bayern a improvizační skupina „Impro a la Turka“ pro práci v 
kontextu politického a interkulturního vzdělávání s mladými lidmi, kteří mají migrační zázemí nebo jsou 
znevýhodněni či diskriminování sociálními nebo kulturní faktory. Důležitou součástí programu budou kromě 
praktických divadelních pedagogických poznatků také přístupy a metody politického vzdělávání. 
 
DETAILY PROJEKTU:  
Termín: 28.10. – 02.11.2019 
Místo konání: Ger-Mani, Gythio-Karyoupolis, Griechenland (www.ger-mani.net)    
Účastníci: 30 pracovníků s mládeží, pedagogové, učitelé, multiplikátoři práce s mládeží z Německa, Polska, České 
republiky a Řecka 
Jazyk projektu: angličtina 
 
MODUL 4 - „KREISAVSKÝ MODEL: SPORT A TANEC“ 
Tento modul se zaměřuje na metody sportovního a tanečního vzdělávání. Důležitým zaměřením je zde integrace 
tělesně postižených osob a osob s omezenou pohyblivostí do pohybově-pedagogických činností. Účastníci se 
účastní několika praktických workshopů, ve kterých se učí metody a techniky, které jim umožňují nabízet a vést 
takovéto workshopy. Partner PERPATO má zkušenosti se sportovním vzděláním a během tréninku se s účastníky 
podělí o své zkušenosti a postřehy. 
   
DETAILY PROJEKTU:  
Termín: jaro 2020 – bude ještě upřesněno 
Místo konání: PERPATO, Komotini, Greece (http://perpato.gr/)    
Účastníci: 30 pracovníků s mládeží, pedagogové, učitelé, multiplikátoři práce s mládeží z Německa, Polska, České 
republiky, Rumunska a Řecka 
Jazyk projektu: Program bude přeložen do všech partnerských jazyků. Tlumočníci na místě zajištěni. 
 
 
Jednotlivé PROGRAMY budou brzy zveřejněny na našich webových stránkách: 
https://www.kreisau.de/en/projects/inclusion/kreisauer-modell/ 
 

K ONLINE PŘÍHLÁŠENÍ KLIKNĚTE PROSÍM ZDE! 
Kontakt a další informace: 

Elli Kosek  I kosek@kreisau.de I Tel 030 53 83 63 65 I www.kreisau.de 
  

https://filox.org/en
http://www.ger-mani.net/
http://perpato.gr/
https://www.kreisau.de/en/projects/inclusion/kreisauer-modell/anmeldung-kreisauer-modell/
https://www.kreisau.de/en/projects/inclusion/kreisauer-modell/anmeldung-kreisauer-modell/
mailto:kosek@kreisau.de

