Projekt Sousední světy – Nachbarwelten: Česko-německé
jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let
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Projekt nabízí dětem a pedagogickým pracovníkům pestré
možnosti poznávání sousední země a jejího jazyka prostřednictvím
jazykových a mediálních aktivit. Projektovou nabídku mohou
zdarma využít zařízení sídlící v regionech podél celé česko-německé
hranice.
Cílové skupiny
• mateřské školy a mateřská centra
• školní družiny a základní školy (1. a 2. třídy)
• spolky a organizace pracující s dětmi ve věku od 3 do 8 let
Nabídka projektu
• Ukážu ti svůj svět – česko-německé jazykové a mediální
projekty k sousední zemi a jejímu jazyku
• informace a další vzdělávání pro pedagogy
• projektový pracovník pro podporu partnerství
• newsletter a internetové stránky s projektovou databází
a komunikační platformou
• projektová publikace s praktickými nápady na nízkoprahové
jazykové a mediální projekty
• individuální poradenství v oblasti česko-německé spolupráce

Nabídka Ukážu ti svůj svět
Tandemem vyškolení medinauti navštíví přihlášená zařízení
s vybranými nízkoprahovými jazykovými a mediálními projekty
a umožní dětem a jejich učitelům objevovat sousední zemi
prostřednictvím médií všeho druhu: pastelek a papíru,
přírodních materiálů, fotoaparátu, kamery, tabletu nebo
chytrého telefonu. Výsledkem takového poznávání mohou
být vlastnoručně namalované obrázky, fotograﬁe, reportáže,
či krátké ﬁlmy. Součástí bezplatné nabídky Ukážu ti svůj svět
je také výlet do sousední země.
Zájemci o projekt se mohou průběžně přihlašovat na
www.sousednisvety.info/medinauti
Finanční podpora
Tandem nabízí ﬁnanční podporu pro společné aktivity českých
a německých dětí týkajících se kultury a jazyka sousední
země a výměny pedagogů. Aktuální informace o programech
podpory najdete na internetové adrese
www.tandem-org.cz/predskolni
nebo na www.sousednisvety.info/podpora.
Kontakt
Eva Danielová, Jana Nová a Marie Hörlová

Přeshraniční zprostředkování kontaktů
Zájemce o nalezení partnerského zařízení v sousední zemi
podpoří projektová pracovnice poradenstvím, zprostředkováním
kontaktů nebo přímým doprovodem.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Riegrova 17, 306 14 Plzeň
Tel. +420 377 631 490 | sousednisvety@tandem-org.cz
www.sousednisvety.info | www.tandem-org.eu
Tandem

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

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem
v Plzni a Regensburgu jsou v České republice a ve Spolkové
republice Německo celostátními odbornými pracovišti pro výměnu
dětí a mládeže mezi oběma zeměmi. Koordinační centra
podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských
vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.

Projekt Nachbarwelten – Sousední světy: Deutsch-tschechische
Sprach- und Medienprojekte für Kinder von 3 bis 8 Jahren
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Das Projekt bietet Kindern und ihren Fachkräften unzählige
Möglichkeiten, Nachbarland und Nachbarsprache durch
projektorientierte Sprach- und Medienangebote kennen zu
lernen. Für interessierte Einrichtungen in den Landkreisen
und Bezirken entlang der deutsch-tschechischen Grenze
sind sämtliche Projektangebote kostenfrei.
Zielgruppen
• Kindergärten, Kindertagesstätten, Elterninitiativen,
Einrichtungen der Kindertagesspflege
• Horte und Grundschulen (Jahrgangsstufen 1 und 2)
• Vereine und Organisationen, die mit Kindern von 3 bis 8
Jahren arbeiten
Inhalte des Projekts
• Angebot „Ich zeig’dir meine Welt“ mit deutsch-tschechischen
Sprach- und Medienprojekten zu Nachbarland
und Nachbarsprache
• Information und Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
• Kontaktlotsin zur Vermittlung von Partnerschaften
• Newsletter und Internetseiten mit Projektdatenbank
und Kommunikationsplattform
• Projektpublikation mit praktischen Ideen für niedrigschwellige
Sprach- und Medienprojekte
• Individuelle Beratung rund um die deutsch-tschechische
Zusammenarbeit

Nachbarwelten – Sousední světy
Deutsch-tschechische Sprach- und Medienprojekte
für Kinder von 3 bis 8 Jahren

Angebot „Ich zeig’dir meine Welt“
Von Tandem geschulte Medinauti besuchen Einrichtungen
im Fördergebiet und bringen Kindern und ihren Fachkräften
Nachbarsprache und Nachbarland spielerisch näher. Gemeinsam
werden deutsch-tschechische, niedrigschwellige Sprach- und
Medienprojekte umgesetzt. Mit Stift und Papier, Natur- und
Bastelmaterialien, Kameras, Aufnahmegeräten, Tablets oder
auch Smartphones. Auch ein Ausflug ins Nachbarland kann
Teil des kostenlosen Angebots „Ich zeig‘ dir meine Welt“ sein.
Die Anmeldung erfolgt online und ist laufend möglich unter
www.nachbarwelten.info/medinauti
Finanzielle Förderung grenzüberschreitender Begegnungen
Tandem fördert gemeinsame Unternehmungen deutscher
und tschechischer Kinder, Angebote zu Kultur und Sprache
des Nachbarlandes und fachlichen Austausch. Aktuelle
Informationen zu Förderprogrammen und Förderbedingungen
unter www.tandem-org.eu oder www.nachbarwelten.info
Projektteam Tandem Regensburg
Ulrike Fügl, Natalie Käser, Zuzana Nejedlá und Xenia Vyhnalek
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
Maximilianstraße 7, 93047 Regensburg
Tel.: +49 941 465 262 20 | nachbarwelten@tandem-org.de
www.nachbarwelten.info | www.tandem-org.eu

Grenzüberschreitende Kontaktvermittlung – Kontaktlotsin

Tandem

Für alle, die eine passende Partnereinrichtung im Nachbarland
suchen, steht eine Projektmitarbeiterin für erste Kontakte
und erste Schritte über die Grenze zur Verfügung.

Die Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
– Tandem in Regensburg und Pilsen sind die zentralen Fachstellen
für den Jugend- und Schüleraustausch zwischen Deutschland
und Tschechien. Die Koordinierungszentren fördern die
gegenseitige Annäherung und die Entwicklung freundschaftlicher
Beziehungen zwischen jungen Menschen aus beiden Ländern.
Im Zentrum der Arbeit steht die Begegnung junger Menschen.

