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Projekt Němčina nekouše 

Specializační seminář jazykových animátorů 

1. – 3. 10. 2021, Plzeň 

 

 

Školení proběhne v Plzni, v hotelu Lions. 

Na tomto odkaze naleznete adresu a popis cesty: 

https://www.hotellionsplzen.cz/inpage/kontakt/  

 

Ubytování a stravování 

Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. 

Stravování proběhne v restauraci hotelu. 

Prvním jídlem je páteční večeře. Ke každému hlavnímu jídlu je v ceně 

jeden nealkoholický nápoj. 

Během semináře bude k dispozici voda, čaj a káva. 

V hotelu je k dispozici bezdrátové připojení k internetu pomocí wifi 

zdarma. 

 

Cena školení a jízdné 

Účastnický poplatek na seminář činí 300 Kč.  

Koordinační centrum Tandem přebírá úhradu za ubytování, 

stravování a honorář referenta.  

Účastník si sám hradí cestu na místo školení a zpět. 

 

Vedení semináře 

Petra Zahradníčková (lektorka, jazyková animátorka) 

Michaela Kořánová (Tandem, koordinátorka projektu) 

 

V případě špatné epidemiologické situace proběhne školení  

ve stejném termínu online. 

 

 

 

http://www.jazykova-animace.info/jasan/upload/files/2964_2017012316234354060_specializace-lod17.pdf#page=1
http://www.jazykova-animace.info/jasan/upload/files/2964_2017012316234354060_specializace-lod17.pdf#page=1
http://www.jazykova-animace.info/jasan/upload/files/2964_2017012316234354060_specializace-lod17.pdf#page=2
http://www.jazykova-animace.info/jasan/upload/files/2964_2017012316234354060_specializace-lod17.pdf#page=2
https://www.hotellionsplzen.cz/inpage/kontakt/
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Přihlášky 

Pro přihlášení použijte prosím tento formulář. 

Uzávěrka přihlášek je 12. září 2021. 

Poté bude zaslán potvrzovací e-mail o účasti, jehož součástí budou i 

pokyny k uhrazení účastnického poplatku a další informace.  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Předběžný program 
(Menší změny programu vyhrazeny) 

 

PÁTEK 1. 10. 2021 

- Příjezd účastníků (do 16:00 hod) 

- Přivítání, seznámení, představení projektu, cíle semináře 

- Pauza na kafíčko 

- Představení vlastních her účastníků 

- Večeře v hotelu 

- Večer – volný program 

 

SOBOTA 2. 10. 2021 

- Snídaně v hotelu (08:00 – 08:45) 

- Představení her účastníků (z brožury NENE) 

- Oběd v hotelu  

- Online animace v NENE 

- Skupinová práce (v průběhu občerstvení na místě) 

- Prezentace výsledků, výběr her, diskuze, zohlednění různých 

specifik cílových skupin 

- Večeře v hotelu 

- Večer – buď volno anebo práce, dle toho jak budeme stíhat  

 

 

NEDĚLE 3. 10. 2021 

- Snídaně v hotelu (08:00 – 08:45) 

- Teoretické informace o motivaci ke studiu NJ, administrativní 

průběh animací (vyúčtování), diskuze 

https://tandem-org.eu/app/formulare/formular?formular=250036&ignorovatPlatnost
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- Závěrečné dolaďování, připomínky, přání, dotazy, evaluace setkání, 

rozloučení 

- Oběd v hotelu (12:00 – 13:00) 

 

 

 

 

Program bude probíhat z větší části v českém jazyce a nebude 

tlumočen. Je tedy nutné ovládat češtinu na komunikační úrovni.  

Program semináře je nabitý, prosím připravte se na pracovní víkend. 

Část školení může probíhat i venku. Vezměte si s sebou obuv a 

oblečení, ve kterém se můžete dobře pohybovat.  

 

Kontakt 

Michaela Kořánová (koordinátorka projektu Němčina nekouše) 

(koranova@tandem-org.cz) 

+420 377 634 764 

mailto:koranova@tandem-org.cz

