Projekt „Sousední světy - Nachbarwelten“
Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let

Regionální informační den (nejen) pro pedagogy
11. 11. 2017, ArberLandHalle, Arberlandweg 1, 94 252 Bavorská Železná Ruda
Seminář je pořádán pro učitele mateřských a základních škol, školních družin
a pro všechny, kteří pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let a zajímají se o českoněmeckou spolupráci, popř. chtějí ve svých zařízeních uskutečnit česko-německé
jazykové a mediální projekty.
V rámci semináře představíme projekt Sousední světy – Nachbarwelten a jeho
nabídku, seznámíme s konkrétními příklady realizace česko-německých
jazykových a mediálních projektů v zařízeních, s možnostmi plánování a přípravy
přeshraničních projektů. Účastníkům bude poskytnuta metodická podpora při
tvorbě projektů pro vlastní zařízení.
Seminář je vhodnou příležitostí k setkání s německými kolegy a k vzájemné
výměně zkušeností, podporuje navázání partnerství. Získáte zde také informace o
možnostech financování česko-německých projektů Koordinačních center českoněmeckých výměn mládeže Tandem zaměřených na výměnu pedagogů a na
přeshraniční výměny dětí a Česko-německého fondu budoucnosti (přítomnosti
referenta ČNFB).
Účast je zdarma. Seminář je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků MŠMT, je simultánně tlumočen. Přihlásit se lze pouze
online do 25.10.2017 na http://www.sousednisvety.info/druhy-regionalniinformacni-den-nejen-pro-pedagogy.
Více informací k programu semináře a obsahu projektu naleznete na
www.sousednisvety.info nebo se obraťte na Evu Danielovou, pedagogickou
pracovnici Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem
Plzeň, email: danielova@tandem-org.cz, tel.: +420 377 631 490.
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Příjezd a káva na uvítanou
Přivítání a představení projektu Sousední světy -Nachbarwelten
Jazyková animace
Prezentace projektu z regionu
Představení kontaktní databáze a činnosti kontaktíka
Možnosti financování česko-německých projektů, Ing. Ingrid
Koděrová, Česko německý fond budoucnosti Praha
Polední občerstvení
Jazyková animace
Informace k nabídce Ukážu ti svůj svět
Medinaut Tandemu se představuje
Vypracovaní vlastních „projektových nápadů“ – ve skupinkách
Představení závěrů v plénu
Závěrečná jazyková animace
Káva, občerstvení a závěr akce
s možností poradenství s projektovými pracovníky ohledně plánování,
realizace a financování projektů
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