Angebot „Botschafter des Nachbarlandes“

Wo sind die Botschafter/-innen tätig?

Wer sind die Botschafter/-innen?
• Erzieherinnen, Grundschullehrerinnen, Lektorinnen der
		 Nachbarsprache, Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit
		 aus Deutschland und Tschechien
• erfahren in der Arbeit mit Kindern
• vertraut mit Nachbarland und Nachbarsprache
• von Tandem speziell ausgebildet
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Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Was bieten die Botschafter/-innen an?
• Sprachspiele, Spielnachmittage, Fotoprojekte, Film		 und Vorlesestunden u.v.m.
• Unterstützung der Fachkräfte vor Ort z.B. bei Begeg		 nungen, Partnersuche, Projektorganisation usw.

Organisation und Finanzierung der Besuche
2012 – 2014 können Botschafter/-innen für etwa 120 deutsche und tschechische Einrichtungen und Vereine vermittelt
und finanziert werden.
In jeder Einrichtung kann der/die Botschafter/-in jeweils
1 bis 4 halbtägige Angebote durchführen. Die Auswahl der
Aktivitäten erfolgt auf Grundlage der Publikation „Projektbausteine“ nach Absprache zwischen der Einrichtung und
dem/r Botschafter/-in.
Die Teilnahme ist kostenlos. – Melden Sie sich jetzt an!
Anmeldeformular und weitere Informationen:
Die Botschafter/-innen
• bereichern die Einrichtungen mit attraktiven Angeboten
• zeigen ein positives Bild des Nachbarlandes
• nehmen Kindern die Scheu vor der Nachbarsprache
• helfen, grenzüberschreitende Kontakte zu knüpfen
Wer kann eine/n Botschafter/-in einladen?
• Kindertagesstätten
• Grundschulen (1. und 2. Klasse)
• Horte
• Jugendorganisationen und Vereine, die mit Kindern von
		 3 – 8 Jahren arbeiten

www.schrittfuerschritt.info
Damit Kinder mehr vom Nachbarland erfahren!

Ansprechpartnerinnen
Radka Bonacková und Ulrike Fügl
schrittfuerschritt@tandem-org.de, Tel.: +49 941 585 57-0

Das Projekt „Schritt für Schritt ins Nachbarland“ wird 2012 – 2014 von der
Europäischen Union kofinanziert.

„Vyslanci ze sousední zemì“
Německo a němčina pro děti od 3 do 8 let

Tandem Plzeň
Riegrova 17
CZ-306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 634 755
Fax: +420 377 634 752
krucekpokrucku@tandem.adam.cz
www.tandem-info.net
www.krucekpokrucku.info

Nabídka „Vyslanci ze sousední země“

Kde vyslanci působí?

Kdo jsou to vyslanci?
• učitelky v mateřských a na základních školách,
		 vychovatelky, lektorky němčiny a češtiny, pracovníci
		 s dětmi a mládeží z Česka a Německa,
• se zkušenostmi v práci s dětmi,
• s dobrými znalostmi sousední země a jejího jazyka,
• speciálně vyškolení Tandemem
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Co vyslanci nabízí?
• jazykové animace, odpoledne plná her, fotografické
		 projekty, předčítání dětské literatury, promítání krátkých
		 filmů a další
• podporu pedagogů přímo na místě, např. při
		 přeshraničních setkáních, hledání partnerského zařízení
• pomoc při organizaci projektu

Organizace a financování návštěv
Tandem v letech 2012–2014 zprostředkovává a financuje
návštěvy vyslanců v cca 120 českých a německých
zařízeních.
V každém zařízení může vyslanec resp. vyslankyně
uskutečnit 1 až 4 půldenní nabídky. Konkrétní aktivity si
zařízení zvolí po domluvě s vyslancem/vyslankyní např.
z publikace „Projekt jako stavebnice“.
Účast je zdarma. – Přihlaste se!
Přihlášku a další informace najdete na adrese:
Vyslanci
• obohatí zařízení různorodými aktivitami
• představí zajímavé stránky sousední země
• usnadní dětem sbližování s cizím jazykem
• pomohou navázat přeshraniční kontakty
Kdo si může vyslance/vyslankyni pozvat?
• mateřské školy
• základní školy (1. a 2. třídy)
• školní družiny
• organizace a sdružení pracující s dětmi od 3 do 8 let

www.krucekpokrucku.info
Aby se děti dozvěděly víc o své sousední zemi!

Kontaktní osoba
Jan Husák
krucekpokrucku@tandem.adam.cz, tel.: +420 377 634 763
Projekt „Krůček po krůčku do sousední země“ v letech 2012–2014
spolufinancuje Evropská unie.

„Botschafter des Nachbarlandes“
Tschechien und Tschechisch für Kinder
von 3 bis 8 Jahren
Tandem Regensburg
Maximilianstraße 7
D-93047 Regensburg
Tel.: +49 941 585 57-0
Fax: +49 941 585 57-22
schrittfuerschritt@tandem-org.de
www.tandem-info.net
www.schrittfuerschritt.info

