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Prostory



Ubytovna pro mládež

Jsme zařízením patřícím katolickému 
hnutí pracujících KAB (Katholische
Arbeitnehmer-Bewegung) a 
křesťanské pracující mládeži CAJ
(Christliche ArbeitnehmerInnen-
Jugend).

Jsme střediskem vzdělávání mládeže 
pro oblast Horního Falcka.

Patříme tím do okruhu dvanácti 
středisek vzdělávání mládeže, 
uznaných bavorským spolkem 
mládeže BJR (Bayerischer
Jugendring).



Nabízíme

Možnosti dalšího vzdělávání pro dobrovolníky i stálé
zaměstnance

Vzdělávací mimoškolní programy i programy pořádané ve 
spolupráci se školami

Mezinárodní setkávání, příprava na budoucí povolání aj.

Možnost přenocování, konání seminářů a konferencí
(výborná technická vybavenost, jedinečná poloha a 
neobyčejná atmosféra)



Hlavní úloha referenta
pro vzdělávání mládeže

Koncepce a provedení seminářů

Získávání a péče o partnery

Získávání, zaopatření a školení vedoucích/ teamrů, 
dobrovolníků a praktikantů

Vyhotovení zpráv ze seminářů a sepsání výročních zpráv

Vyhodnocení jednotlivých akcí

Uplatnění se na trhu

Práce s veřejností



Koncept
Prostřednictvím nenásilného učení a kreativních způsobů vzdělávání se 
zaměřujeme na rozšiřování vědomostí, individuálních kompetencí a zkušeností.
Pomocí nástinu politicko - sociálních perspektiv probouzíme zájem o zapojení se 
do společenského dění.

Obraz člověka 
Výchozím bodem našeho jednání jsou základy křesťanské společnosti. V praxi se 
snažíme vycházet z potřeb mladistvých a jejich konkrétních životních situací. 

Motivace
Mladým lidem nabízíme možnosti, které doplňují výchovu doma a ve škole. 
Podporujeme je při experimentování, hledání vlastní identity a zařazení se do 
společnosti.

Náš příslib



Prostor ke zkoušení

a experimentování
Cílené učení

Meto
dickou

ro
zm

anito
st

Kreativitu, fantazii a zábavu

Práci na projektech

Multimediální tvorbu, práci s novými médii

Plánovací a strategické hry

Aktivní účast a tvoření

Vzdělávání pro nás znamená...



Pilíře vzdělávání

Vzdělávání mladistvých zaměřené na 
budoucí povolání

Vzdělávání ve společensko - politickém 
rámci

Mezinárodní témata a projekty

Mediální pedagogika

Školení



Vzdělávání ve společensko-politickém rámci

Gefördert aus Projektmitteln des Europäischen Sozialfonds , der Bayerischen Staatsregierung, der 
Arbeitsagentur Schwandorf, des Bezirksjugendrings Oberpfalz und des Bayerischen Jugendrings

Analýza vlastních schopností

Tvorba profesních profilů

Plánovací hra „Spiel der Arbeit“

Teamtraining

Nácvik pohovoru - Video

Rozšíření profesního spektra

Plánování do budoucna

Projektové oblasti: Job-Search a Job-Check/-Key k tématům
profesní zaměření a klíčové kvalifikace

Obsah:

Cílová skupina:

8./9. třída základních škol



Zaměřuje se na mladé lidi ve věku 

13 - 26 let ze všech typů škol

Vzdělávání ve společensko-politickém rámci

Budoucnost pracovního trhu

Globalizace

Moderní informační společnost 

Politická účast

EU, rozšiřování, evropská integrace

Demokracie

Lidská práva

Násilí a konflikty

Klíčové kvalifikace ve společensko-politickém kontextu



Mezinárodní témata a projekty

Evropské týdny mládeže

Dvou a vícestranná setkání mládeže

Mezinárodní semináře

Česko - německá mediální akademie

Česko - německé online školení redaktorů

Česko - německý internetový a radiový projekt

Přeshraniční projekty pro mládež (i delší časový horizont)

Mezinárodní multiplikační semináře

Česko-německé setkání kejklířů a žonglérů



Posiluje mediální kompetence

Digitální média

Aktivní práce s videem

Práce v rádiovém studiu

Internetové semináře - prázdniny s webem

Mediální pedagogika



Partneři:

Bezirksjugendring Oberpfalz (Regensburg)

Institut für Jugendarbeit (Gauting)

Institut für Medienpädagogik in Forschung 
und Praxis JFF (München)

Doplňkové vzdělávání v oblasti „Kulturní pedagogika“

Vyškolení na mediareferenta/ku

Školení „Praktická práce s rádiem pro mládež“

Odborné semináře k mediální pedagogice (IT)

Základní semináře pro vedoucí

Školení



Další pilíře vzdělávání



„Vyprávěj mi a já zapomenu

Ukaž mi a já si vzpomenu

Nechej mě to udělat a já porozumím !“

Konfucius



Plánek



Pedagogický tým

Vzdělávací centrum pro mládež
Waldmünchen

Schloßhof 1
D - 93449 Waldmünchen

Telefon: +49 9972 9414-0
Telefax: +49 9972 9414-33

Email: office@jugendbildungsstaette.org
Web: www.jugendbildungsstaette.org


