Čojčlandská Konferenz 2015 Aš - PROGRAM (změny vyhrazeny)
Pátek, 30. 10. 2015 KC LaRitma, Aš
Do 13:30

Příjezd a registrace pedagogů, projektových vedoucích, učitelů, kulturních činitelů v č-n oblasti,
káva na uvítanou
14:00-16:00 Ochutnávka čojč pedagogiky: 2 oblasti k výběru:
 metody čojč pro práci s dvoujazyčnými skupinami
 vznik divadelní produkce Čojč
16:15-17:00 Diskuze o potenciálu a praktickém uplatnění Čojč pedagogiky v České republice
17:00

Registrace dalších účastníků konference

17:45 -18:45 Večeře, rozdání materiálů ke konferenci, ujasnění odjezdů
18:45

Seznamovací aktivity, představení programu konference, úvodní hry, očekávání, přání, cíle

19:30

Příprava projektových prezentací

20:30

Projektová prezentace projektů ADRENALIN, Fahrt ins Blaue Na blind, Magnet Dresden a
(minimálně) jedno překvapení!

21:45

Večerní rituál a fotoshooting

Sobota, 31. 10. 2015
7:30

Snídaně

9:00 - 9:20

Warm up pro všechny

9:20 – 10:10 „Obnovitelné zdroje energie“: možnosti financování a dobrovolnické práce
10:15-12:30 Open Space: Projekty na rok 2016
13:00 -15:00 Obědová pauza
15:00-16:45 Open Space proces vzniku projektů: od nápadu ke konceptu
17:00

Prezentace českého divadelního spolku A BASTA !

18:30

Večeře

19:30

Grimms Märchen - divadelní představení DeKA Plzeň, divadelní skupina spolku A BASTA!
s navazující diskuzí

21:00

ŠMINK-KOSTÝMOVÁ PÁRTY s FOTOSHOOTINGEM

Neděle, 1. 11. 2015
9:00

Snídaně

9:30-11:00

Ověření proveditelnosti vypracovaných projektů, vypracování variant

11:15-12:30
roce 2016

Představení všech projektů v plénu, volba 3-4 projektů, které se uskuteční v rámci Čojče v

12:30

Oběd

13:30

Skupinová fotografie; vyhodnocení výsledků a zkušeností

15:00

Rozloučení a odjezd části účastníků

Zůstanou všichni, kteří
a) mají ještě čas, chuť a energii
b) přebrali zodpovědnost za projekty a za určité oblasti v následujícím roce
16:00-18:00 Vypracování standardů "Sharepointu" jako online nástroje pro síť
18:00
Večeře
19:00
První evaluace konference a jejích výsledků; podrobné plánování především těch úkolů, které
budou na dobrovolnické bázi; komunikační struktura pro domluvu dobrovolníků mezi sebou
21:00

Večer her, zpěvu... a úklidu v LaRitmě

Pondělí, 2. 11. 2015
8:00

Snídaně, vyklizení pokojů

9:00-13:00
skupin

Plánování a domluva projektů 2016: naplánování milníků, manažerské úkoly pro nové vedoucí




Paralelně: Workshopy
tvůrčí psaní
projektová dokumentace

12:30

Oběd

13:30

"Zálohování" výsledků pro jejich zveřejnění, vyhodnocení možností realizace vlastních úkolů

16:00

Rozloučení, odjezd

