Grenzüberschreitende Kompetenzen
– Das Čojč Certifikát
Kommst du aus dem
deutsch-tschechischen Grenzgebiet?
Nichts los dort, oder? Falsch!

Du willst dich weiterbilden, Spaß bei der Sache haben und
Dich & das Grenzgebiet weiterbringen? Dann bist du hier
genau richtig! Das čojč [*sprich: tscheutsch] Theaternetzwerk
Böhmen-Bayern bietet regelmäßig Theaterprojekte,
Qualifikationsmaßnahmen, Sprachkurse und zahlreiche
weitere Angebote an. Egal ob du dich für Kulturmanagement,
Sprachspielereien oder Theateraufführungen interessierst:
Von Fotoworkshops bis zu theaterpädagogischer Methodik
ist für alle etwas dabei!
Der Weg zu deinem Certifikát mag lang erscheinen, aber
steinig ist er nicht: Für einen Tag Engagement erhältst du
einen Punkt. Insgesamt gilt es, 40 Punkte zu sammeln.
Dabei kannst du frei auswählen, welcher Kompetenzschwerpunkt am besten zu deinen Zielen passt.

Du hast die Auswahl zwischen:

• Kulturmanagement
• Sprachkompetenzen und Sprachanimation
• Theaterpädagogik
• Öﬀentlichkeitsarbeit und mediale Aufbereitung
Du entscheidest, was du lernen möchtest! Um deinen
Fortschritt festzuhalten und zu reflektieren, hältst du
während des gesamten Prozesses Kontakt zu einer von
drei Koordinationspersonen, die dir beratend zur Seite
steht.

Du bist…

Das Čojč Certifikát

...zwischen 14 und 26 Jahren alt, lebst in Bayern oder
Böhmen und möchtest dich beruflich orientieren ohne
deine Region verlassen zu müssen?
Dann ist dieses Zertifikat etwas für dich!

Du hast Lust bekommen, durchzustarten?

Melde dich bei Valentina Eimer (valentina.eimer@cojc.eu),
Marcus Reinert (marcus.reinert@dasei.eu)
oder Jitka Eliášková (jitka.eliaskova@cojc.eu)
oder besuche unsere Website (www.cojc.eu), um auf dem
Laufenden zu bleiben, welche Veranstaltungen demnächst
stattfinden!
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Osobní rozvoj v přeshraniční oblasti
- získání Certifikátu čojč
Pohybuješ se v česko-německém příhraničí?
Máš dojem, že se zde nic neděje? Omyl!

Chceš se dál vzdělávat, přitom se bavit a rozvíjet sebe & příhraniční
oblast? Potom jsi zde správně! Čojčlandská kulturní síť
pravidelně nabízí divadelní projekty, školení, jazykové kurzy
a mnoho dalších aktivit. Zajímáš se o kulturní management,
jazykové hry s jazykem nebo divadelní představení? Pro všechny
je zde něco: od fotografických workshopů k divadelně-pedagogické
metodice.
Cesta k Certifikátu není rychlá, ale způsob jeho získání není
náročný. Za každý den své činnosti dostaneš jeden bod. Jde o to,
abys nasbíral/a celkem 40 bodů. Přitom si můžeš zvolit
cílovou oblast, ve které se budeš angažovat.

Vybírat můžeš mezi následujícím:
• kulturní management
• práce s jazykem a jazyková animace
• divadelní pedagogika
• práce s veřejností a medializace

Sám rozhoduješ, co by ses chtěl/a
učit! Aby byl zaručen Tvůj
úspěch a měl/a jsi zpětnou
vazbu, budeš během celého
procesu v kontaktu s jedním
ze tří koordinátorů, kteří budou
připraveni Ti pomoci.

Je ti…

…. 14 - 26 let, žiješ v Bavorsku nebo Čechách a chtěl/a by ses
odborně vzdělávat, aniž bys opustil/a svůj kraj? Potom je
tento Certifikát právě pro tebe!

Máš chuť začít?

Potom prosím kontaktuj Valentinu Eimer (valentina.eimer@cojc.eu),
Marcuse Reinerta (marcus.reinert@dasei.eu)
nebo Jitku Eliáškovou (jitka.eliaskova@cojc.eu).
Naše webové stránky (www.cojc.eu) tě seznámí s akcemi,
které právě probíhají a přiblíží ti chystané projekty.
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