SEMINARHINWEISE
Denní náklady:
Členové:
Účastníci z východní Evropy:

Pokyny: Tak se k nám dostanete:
150 €
130 €
100 €

Přihlášky, popř. dotazy:
Klaus Engel,
EBB-AEDE Bundesgeschäftstelle
Nepomuk-Maier-Straße 5a,
94501 Aldersbach
Tel.: 0049 8543 4894221
E-Mail: geschaeftsstelle@ebb-aede.eu
Přihlášky odeslat do 1. září 2018

1 Auto
Příjezd po dálnici A3, na výjezdu Garham směrem Vilshofen dálnici
opustit.
Za mostem přes Dunaj dále doleva, pak odbočit vpravo na Vilshofen.
Vilshofen, za železničním podjezdem vlevo do Ortenburgu. V Ortenburgu odbočka u továrny na nábytek KASON vlevo směr Ortenburg; 400 m vlevo výjezd k hotelu “ Zum Koch“
“
2. Železnice
Cílová nádraží Vilshofen nebo Pasov
Vyzvednutí je možné (spojit se prosím s K. Engel 0171 2809108)

Přihláška je závazná. Pokud se oproti očekávání nemůžete
účastnit, oznamte to prosím co nejdříve, abychom mohli
Vaše místo nabídnout někomu dalšímu. Při neomluvené
neúčasti či pozdním odhlášení si vyhrazujeme právo na zaplacení denní taxy a vzniklých nákladů Vámi.

EUROPÄISCHER BUND FÜR
BILDUNG UND WISSENSCHAFT
EBB-AEDE15. Europäisches Lehrerseminar
in Kooperation mit der
tschechischen Sektion der AEDE
und europtimus, AEDE Österreich

Evropa v proměnách –
zdi stavět, nebo strhávat?
Diskurs z různých národních
perspektiv –
podnět pro digitální výuku ve
vztahu k Evropě

S Vašimi údaji bude nakládáno podle zásad o osobních údajích.
Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše jméno a adresa byly
uvedeny na seznamu účastníků, prosíme o sdělení.
Cestovní náklady nejsou hrazeny.
Náklady na stravu a ubytování jsou zahrnuty v denním
poplatku.
Náklady na nápoje hradíte v hotelu sami.
Ubytování je v jednolůžkových, dvoulůžkových pro jednu
osobu, popř. na přání ve dvoulůžkových pokojích pro dvě
osoby.
Nepřebíráme odpovědnost za úraz či poškození věcí při cestě na seminář i při samotném průběhu akce.

Das Seminar wird gefördert aus Mitteln folgender
Institutionen und Unternehmen:

26. – 28. říjen 2018
Ortenburg

Übernachtung und Seminar im Hotel
Gasthof "Zum Koch"
Vorderhainberg
94496 Ortenburg
Tel. 0049 8542 16 70
www.zumkoch.de
E-Mail info@zumkoch.de

EBB-AEDE Bundesgeschäftsstelle
Nepomuk-Maier-Straße 5a
94501 Aldersbach
Tel.: 0049 8543 4894221

Evropa v proměnách – zdi stavět, nebo strhávat?
Diskurs z různých národních perspektiv –
podnět pro evropskou, digitální výuku
Kam směřuje Evropa? Silné, ale protichůdné tendence produkují
náměty ke konfliktům o upevnění evropské jednoty. S obavami
zaznamenáváme euroskeptické tóny, které např. u Britů vedly
k Brexitu. Nejednotnost vládne v otázce uprchlíků. Na co se musíme připravit? Škodí krize, nebo jsou elementem EU, na který si
musíme zvyknout a brát ho jako konstitutivní pro porozumění a
řešení?

Pátek, 26. října 2018
Do 16.00
16.30

Když byla EBB před více než 60 lety založena (1956), byli ustavující členové 10 let po ničivé světové válce v první řadě nadšeni ideou
míru a speciálně Německo doufalo ve znovusjednocení v jednotné
Evropě. Mnohé je dnes samozřejmost. Evropa zastává nezávislou,
světově-politickou roli, ale pouze takovouto jednotu je možné upevnit a stabilizovat. Evropský spolek pro vzdělání a vědu (EBB) je
všeobecně prospěšný a nadstranický spolek učitelek a učitelů, vychovatelek a vychovatelů všech vzdělávacích stupňů (od předškolního po VŠ), který se zasazuje
o „evropskou dimenzi ve vzdělávání. EBB je německá sekce AEDE (Association Européenne des
Enseignants).
Řada ortenburských seminářů se koná již přes 20 let. Marka Ortenburg, v minulých staletích hrabství, má udivující historii. Jako
evangelický ostrov v jinak katolickém Dolním Bavorsku (Landkreis
Passau) hrál Ortenburg v 17. století významnou roli jako “evropský“
azyl pro „protestantské uprchlíky“ z Rakouska.

Elisabeth Dittrich, Generální sekretářka,
Viceprezidentka AEDE Europa Vídeň

Mag.a
Elisabeth Dittrich,
Generální sekretářka
a Viceprezidentka
AEDE- Vídeň
Alfons Scholten
Spolkový předseda EBB-AEDE
Duisburg

19:00 Uhr

Ortenburský večer

Neděle, 28. října 2018

Zdeněk Kohout, Prezident české sekce AEDE
České Budějovice
18.00
19.00

Večeře

08:45

Ranní modlitba

09.00

Jakou roli mohou převzít média
v přeshraničním porozumění?
Šance nebo rizika pro zaměstnance ve
spolcích?

10.30

Přestávka na kávu

11.00 Uhr

EBB Valné shromáždění

12.30

Závěr

13:00

Oběd

Výzvy EU díky rozšíření od r. 2004
Walter Wolf, Vídeň

Sobota 27. října 2018
09.00

Republika Rakousko a její role v EU
z rakouského pohledu
p. Dr. Renate Csellich-Ruso, Vídeň

10:30

Přestávka na kávu

11.00

Česká Republika a její role v EU
Dr. Jaroslav Šonka Praha

12:30

Oběd

14.00

Spolková republika Německo a její role v
EU z německého pohledu
Prof. Dr. Peter J. Weber, Karlsruhe

15.30

Přestávka na kávu

Akce se koná v kooperaci s českou a rakouskou sekcí.
Mgr. Zdeněk Kohout
Prezident české sekce
AEDE
České Budějovice

Digitální učení —Všední den v bavor
ské Referenční Škole pro mediální
vzdělávání
Christian Czaputa, Neu-Ulm

Alfons Scholten, spolkový předseda
EBB/AEDE, Duisburg

K lepšímu porozumění odlišných národních zájmů jsme zvolili cestu nazírání z českého, rakouského a německého pohledu.
Toto je možné, neboť vedle EBB (německá sekce AEDE) byly získány pro kooperaci i česká a rakouská sekce a místo akce leží
v blízkosti hranic.
Je kuriózní, že proti zpětnému odkazování na národ stojí razantně
rostoucí digitální evropská civilizační společnost. Jak to jde dohromady? Naše žákyně a žáci vyrůstají v takovéto otevřené společnosti. Jak reaguje škola? Jak reaguje didaktika? Jaké výzvy či šance z toho vyplývají pro evropskou digitální výuku? Prakticky bychom měli v rámci semináře představit online-projekty. Tímto nabízí seminář příležitost kolegyním a kolegům z různých zemí osobní
setkání (face to face).

Příjezd
Zápis do seznamu účastníků
Ubytování
Přivítání a zahájení

16.00

Závěr semináře
odjezd

Vedoucí semináře:
Klaus Engel
Zdeněk Kohout
Elisabeth Dittrich

