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Projekt „Sousední světy - Nachbarwelten“ 

Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let 

 
 

Můj česko-německý jazykový a mediální 
projekt 
Vzdělávací seminář pro pedagogy a pracovníky s dětmi od 3 do 8 let 

 

20. - 22. září 2018, Hotel Strauss, Bismarckstr. 31, 95028 Hof/Saale, SRN 

 

 

 

Program 

Čtvrtek 20. září 2018 

od 12.30     Příjezd a ubytování v hotelu 

13.00 Občerstvení 

14.00 Zahájení semináře 

 Jazyková animace 

 Přivítání, představení Tandemu a jeho nabídky pro předškolní 
oblast 

 Představení projektu Sousední světy – Nachbarwelten, 
kontaktní databáze a činnosti kontaktíka 

 Možnosti financování česko-německých projektů 

 Jazyková animace  

16.00 Káva, občerstvení  

 Jazyková animace  

 Referát Gabriely Paetzolt, referentky pro práci s médii z 
Bezirksjugendring Oberpfalz 

 Otázky a diskuze v plénu 

 Odborná literatura  

19.00 Večeře 

 Prostor pro vzájemné poznávání, výměnu zkušeností, možnost 
získání kontaktů - pomoc při komunikaci a tlumočení zajištěna  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

      

Pátek 21. září 2018 

 
9.00  Jazyková animace 
 
9.15 Paralelně:  
 Workshop I.: Mediální projekt – Sběr a zpracování zvuků, 

referent: G. Paetzolt, Bezirksjugendring Oberpfalz 
 Workshop II.: Jazyková animace s dětmi od 3 do 8 let, 

referent: L. Holečková, jazyková animátorka Tandemu 
 (zahrnuta 15 min. pauza, doba trvání workshopu 3h) 
 

12.45 Oběd  

 
14.45 Paralelně: 
 Workshop I.: Mediální projekt – Sběr a zpracování zvuků, 

referent: G. Paetzolt, Bezirksjugendring Oberpfalz 
 Workshop II.: Jazyková animace s dětmi od 3 do 8 let, 

referent: L. Holečková, jazyková animátorka Tandemu 
 (zahrnuta 15 min. pauza, doba trvání workshopu 3h) 
 
18.30 Tematické zadání pro práci ve skupinkách – plánování česko-

německého jazykového a mediálního projektu 
 
19.00 Večeře 
 Večerní program bude upřesněn 
 

Sobota 22. září 2018 

 

9.00  Jazyková animace  

 Vypracování vlastního česko-německého jazykového a 

mediálního projektu – práce ve skupinkách 

Představení závěrů v plénu, část I. 

10.30 Káva, občerstvení 

10.45 Představení závěrů v plénu, část II. 

 Prostor pro dotazy, poradenství 

 Ukončení akce a společný oběd 

 

        Akce bude simultánně tlumočena. 

 Možnost individuálního poradenství s projektovými pracovníky 
ohledně plánování, realizace a financování projektů.  

     


