Como você
encontra
suas
tarefas?

Onde você
pode ser
criativo?

Onde você
pode
vivenciar a
comunidade?

um ano no Jugendseminar

Português

Espaço criativo
internacional

No Freies Jugendseminar, você pode, sem
pressão, dedicar um ano a si mesmo e às
perguntas que realmente te interessam:
“Quem sou eu?”, “O que me inspira?”, “O que
eu quero conquistar?”. O Jugendseminar é um
lugar de encontros, onde encontrará pessoas
(de 19 a 28 anos) do mundo todo, as quais
querem ocupar-se com temas sobre a vida e
a profissão, assim como você. Para isso nós
te oferecemos cursos, projetos e excursões,
onde você pode expandir suas habilidades
sociais, ter iniciativas criativas e acrescentar
experiências para seu caminho tanto no
âmbito pessoal como no profissional.

Vivenciar a
comunidade
A comunidade internacional de pessoas jovens, moram e estudam todos os dias
no Jugendseminar. Já no dia-a-dia em seminários, jovens adultos com diferentes
culturas, se encontram, se conhecem e descobrem suas diferenças e semelhanças.
Empatia, flexibilidade e tolerância são os requisitos da vida em conjunto. As pessoas
podem experimentar em pequena escala a globalização com uma face humana
que pode ser totalmente vivenciada. Cursos como canto em couro, treinamento de
habilidades sociais ou projetos artísticos, nos quais o viver em sociedade é expandido
e sensibilizado criando uma diversidade cultural nas experiencias vivenciadas.

Conquistar

Para poder orientar-se em um mundo cada

a confiança

capacidades de entendimento e de força de

própria

vez mais complexo, uma formação viva das
julgamento. Aqui, a diversidade de cursos pela
manhã (estudos no geral), te ajudará a ampliar a
visão do ser humano, a compreensão da história
e mostrar os deveres do futuro. Em grupo de
estudos você pode conhecer a abrangente e
sustentável abordagem da Antroposofia. Através
de projetos individuais de apresentações, grupos
de conversas e trabalho em equipe, é capacitado
a se relacionar com variados temas. Com uma
grande variedade em matérias artísticas como a
fala e a atuação, Euritmia e Ginástica Bothmer,
Canto e música, modelamento na argila e pintura,
orientando e aumentando a autônima é reforçada
a capacidade de vivencia e auto expressão.

Dar forma

Nós queremos estimular a sua habilidade de organização.

ao mundo

com pessoas interessantes e seus projetos inovadores. Dentro

Nossos cursos de orientação profissional permitem interação
da autogestão da casa e do jardim você tem a possibilidade de
assumir responsabilidades. Conversas individuais te auxiliam na
escolha profissional e no desenvolvimento pessoal. Por último, é
oferecido um grande local de iniciativas onde você pode trazer os
seus próprios interesses. O Jugendseminar tem como objetivo a
profissionalização e expansão das competências essenciais que
vão além de simplesmente responder perguntas de conhecimento.
Em vez de especialização profissional prematura, os campos de
formação intelectual, artístico, social e práticas equilibradas te
permitirá cultivar sua personalidade.
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Alemanha

„
No Jugendseminar eu aprendi a confiar
em mim. Aqui, pessoas jovens têm a
possibilidade de descobrir sua própria
personalidade. Eles aprendem que podem
confiar em suas capacidades e iniciar um
desenvolvimento positivo no mundo.
LENA | ALEMANHA
Cantora independente | Seminarista 2004

Estrutura do Seminário
O Jugendseminar abrange três trimestres consecutivos e dura um ano. Há três possibilidades para
iniciar: em janeiro, depois da Páscoa ou em setembro. Para aprofundar seus temas ou projetos
individuais é possível prolongar e fazer no quarto trimestre. O tempo entre os trimestres e depois
de um ano de seminário, está destinado a estágios, nos quais vivenciará diferentes campos
profissionais. As conversas individuais dão espaço à perguntas próprias do desenvolvimento e
aconselhamentos sobre profissões concretas. Depois do encerramento do trimestre você recebe
um certificado sobre as competências adquiridas. Numerosos institutos e centro de formação
recomendam o Jugendseminar como base preparatória.

Dias de prova e aplicação
O ingresso no Jugendseminar é possível três vezes por ano a cada quatro meses. Você precisa ter
no mínimo 18 anos. Não é necessário ter um grau de estudo específico. O que nos interessa é a
sua motivação! Como as aulas são em alemão, você precisa ter um conhecimento bom da língua
alemã. Nós te convidamos com prazer a vir conhecer o Jugendseminar antes de decidir participar
ou não; é possível vivenciar de dois a três dias nos cursos do seminário. Durante esses dias de
visita, com uma pequena contribuição para os gastos seria possível participar das refeições e ter
estadia no seminário; a participação nos cursos é gratuita. No fim da visita seria ideal ter uma
conversa de admissão no Jugendseminar, caso seja o desejo.

„
Eu vim para o Jugendseminar por que
eu posso trocar ideias com jovens de
todas as partes do mundo sobre arte,
ciência e espiritualidade, e conhecer
uma nova cultura e um novo idioma.
FERNÁN | COSTA RICA
Seminarista 2016

Aspectos
organizacionais
A casa do seminário fica em um lugar tranquilo e com
uma vista ampla, somente a dez minutos do centro
de Stuttgart. Os seminaristas moram em quartos
individuais ou duplos e com salas comunitárias. O
curso custa 2.300 € por trimestre, cerca de 575 €
mensais. O valor inclui o alojamento, os gastos com
a casa e a alimentação (café da manhã e almoço nos
dias úteis). As duas viagens de estudos custam cada
300 € extra. O financiamento do seu estudo não deve
ser um obstáculo! Podemos te ajudar a encontrar as
melhores maneiras de financiar o seminário, basta nos
perguntar. Caso necessite de um visto para estudar
no Seminário, obterá conosco passo a passo as
informações necessárias.

Equipe
MARCO BINDELLI Grupos de Discussão,
Antroposofia, Coro, Direção
SAKIA HOPPE, LISA GEIBEL,
CHRISTOPH DAECKE Arte da fala e teatro
LORIANA FAVRO Euritimia
MAX STRECKER Ginástica-Bothmer
DIETLINDE HATTORI Euritimia curativa
INA RENKE Gestão da casa
CORNELIA CZESLA Secretaria
FLORIAN KLESCZEWSKI Manutenção técnica
e da casa
MAUREEN LUND assistente de gestão
HANS-JÖRG BARZEN Finanças, gestão,
Direção

Apoio aos Jovens
A criatividade dos jovens é um capital valioso. Há meio século o Jugendseminar
incentiva o seu aprendizado autônomo. Com ajuda de doadores e amigos, o
für interkulturelle Jugendbegegnung e.V. O Jugendseminar Stuttgart é membro
da Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband e é reconhecido pela cidade de
Stuttgart como portador de ajuda à juventude. As doações são livres de impostos.
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seminário pode se manter lícito e econômico, através da Associação Seminar

