Freiwillige Berufliche Praktika
Das Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“ richtet sich
an junge Menschen aus Deutschland und Tschechien. Es ermöglicht Auszubildenden, Berufsschüler/-innen und Teilnehmer/-innen an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen
ab 16 Jahren einen mindestens zweiwöchigen Praktikumsaufenthalt in Firmen, Handwerksbetrieben, Ausbildungseinrichtungen oder öffentlichen Einrichtungen im Nachbarland.

Mehrwert der Praktika
• grenzüberschreitende Mobilitätserfahrungen
• zusätzliche Fachkenntnisse
• Verbesserung beruflicher Fertigkeiten
• Kennenlernen der Arbeitsbedingungen und der Alltagskultur im Nachbarland
• individuelle interkulturelle Erfahrungen
• bessere Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt
• Zusammenarbeit zwischen deutschen und tschechischen Partnereinrichtungen
Tandem bietet den Praktikant/-innen:
• zwei Vorbereitungstage mit Sprachanimation und
Orientierung vor Ort
(www.sprachanimation.info)
• den deutsch-tschechischen Sprachführer „Do kapsy“
• die Publikation „Landeskunde Tschechien“
• das deutsch-tschechische Gedächtnisspiel „PeXmory“
mit branchenspezifischem Fachwortschatz
Jede/-r Praktikant/-in erhält nach dem Praktikum von der
entsendenden Einrichtung den Europass Mobilität.

Praktikant/-innen ins und aus dem Nachbarland
Die teilnehmenden Einrichtungen können Praktikant/-innen
sowohl entsenden, als auch aufnehmen. Die Aufenthaltsdauer beträgt mindestens zwei Wochen.
Zuschüsse
Aus dem EU-Programm Erasmus+ oder aus Mitteln des
Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds werden bezuschusst:
• Aufenthaltskosten (Unterkunft, Verpflegung)
• Versicherung
• evtl. Reisekosten
• evtl. Administration und Vorbereitung
• ggf. Begleitperson
• zwei Vorbereitungstage
Aktuelle Termine und Fördermöglichkeiten finden Sie unter
www.tandem-org.de/foerderung.
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Partnereinrichtung im Nachbarland
Sie sind auf der Suche nach einer Partnereinrichtung? Dann
besuchen Sie unter www.tandem-org.eu/partner/de/ unsere
Kontaktbörse oder setzen sich direkt mit unserer Kontaktlotsin in Verbindung: kontaktlotse@tandem-org.de.
Kontakt
tandem@tandem-org.de | Tel.: +49 941 585 57-0
Tandem
Die Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem in Regensburg und Pilsen sind die zentralen Fachstellen für den Jugend- und Schüleraustausch zwischen Deutschland und Tschechien. Sie fördern die gegenseitige Annäherung und die Entwicklung freundschaftlicher
Beziehungen zwischen jungen Menschen beider Länder. Im
Zentrum der Arbeit steht die Begegnung junger Menschen.

Česko-německá spolupráce:

Odborné praxe
Tandem Plzeň
Riegrova 17
306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 634 755

Besuchen Sie uns auch auf

Navštivte nás také na

facebook.com/ccentretandem

tandem@tandem-org.cz
www.tandem-org.eu
www.ahoj.info

Program podpory odborných praxí
Program podpory odborných praxí umožňuje žákům z Česka
a Německa absolvovat minimálně dvoutýdenní praxi ve
firmách, dílnách, vzdělávacích institucích či v institucích
veřejné správy v sousední zemi. Účastnit se mohou žáci
středních odborných škol, učilišť a studenti vyšších odborných
škol ve věku od 16 let.

Praxe v sousední zemi
Organizace mohou praktikanty vysílat i přijímat. Minimální
délka praxe je dva týdny. Odborné praxe jsou realizovány
v rámci spolupráce mezi partnerskými organizacemi. Do
programu se nemohou hlásit gymnázia, vysoké školy
ani jednotlivci.
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Finanční podpora
Program podpory odborných praxí je financován z prostředků
Česko-německého fondu budoucnosti a z programu EU
Erasmus+.
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Finanční příspěvek je určen na:
• ubytování a stravování,
• pojištění,
• místní dopravu,
• přípravné dny,
• příp. na cestu tam a zpět, na administrativní náklady
nebo na doprovodnou osobu.
Aktuální termíny, výši sazeb a další podrobnosti naleznete
na www.tandem-org.cz/praxe.

Přínosy praxe
• zkušenost ze zahraničního pobytu
• rozšíření odborných znalostí
• zdokonalení profesních dovedností
• seznámení s pracovním prostředím v sousední zemi
• zvýšení šancí na evropském pracovním trhu
• cenné osobní a interkulturní zkušenosti
• poznání kultury a způsobu života v sousední zemi
• prohloubení přeshraniční spolupráce partnerských
organizací
Součástí praxe jsou:
• přípravné dny s jazykovou animací a orientací v místě
praxe (www.jazykova-animace.info),
• jazykový průvodce Do kapsy,
• česko-německá karetní hra PeXmory s tematicky
zaměřenou odbornou slovní zásobou.
Každý praktikant obdrží po praxi od vysílající organizace
evropský certifikát Europass - mobilita.

Hledáte partnerskou organizaci v Německu? Navštivte
kontaktní databázi na www.tandem-org.eu/partner.
Kontakt
praxe@tandem-org.cz | tel.: +420 377 634 759
Tandem
Koordinační centra česko-německých výměn mládeže
Tandem v Plzni a Regensburgu jsou v České republice a ve
Spolkové republice Německo celostátními odbornými
pracovišti pro výměnu dětí a mládeže mezi oběma zeměmi.
Koordinační centra podporují sbližování a rozvoj všestranných
styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka
a Německa.
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