
 

Učit se spolu a od sebe navzájem – pod tímto motem se bude odvíjet výměna zkušeností 

mezi mateřskými školami, ke které zveme všechny německé, polské a české aktivní 

mateřské školy. Máte zájem o přeshraniční spolupráci se školkou v sousední zemi? Nebo 

hledáte nové podněty, metody a nástroje pro stávající partnerství mateřských škol? Pak 

je trinacionální fórum mateřských škol pro Vás to pravé! 

Zaměříme se při tom na nástroj DINA: DINA.international (Digital International Network-

ing Activities) je digitálním konferenčním prostorem, který nabízí rozmanité možnosti k 

online setkávání a výměně zkušeností se zahraničními partnery. Tato platforma je k 

dispozici všem organizacím aktivním v mezinárodní výměně dětí a mládeže – zdarma, 

bez reklamy a s odpovídající ochranou dat. 

Na fóru mateřských škol chceme společně s Vámi prozkoumat tento digitální konferenční 

prostor DINA, seznámit se s jeho funkcemi, získat první praktické zkušenosti a vyzkou-

mat, jak je možné tento virtuální prostor využít případně i pro online setkávání dětí 

mateřských škol nebo pro plánování společných aktivit s partnerskou mateřskou školou.    

Fórum mateřských škol navíc nabízí čas a prostor pro vzájemné seznámení a tri-

nacionální výměnu zkušeností. Budete mít příležitost poznat zajímavé metody vhodné 

pro přeshraniční setkávání mateřských škol, podpůrné nástroje pro financování a příklady 

dobré praxe a pro Vaše konkrétní dotazy Vám budou k dispozici kompetentní odborníci. 

 

PŘIHLÁŠKY  

na https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/termine 

Uzávěrka přihlášek: 09.09.2022 

Účast je zdarma. 

 

KONFERENČNÍ JAZYKY 

němčina, polština, čeština 
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       Trinacionální fórum mateřských škol  

       07. ŘÍJNA 2022, 13 – 17 H 

           ONLINE KONFERENČNÍ PROSTOR 

            DINA.INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatelem Saské zemské 
kanceláře pro rané vzdělávání v 
jazycích sousedů je zemský 

okres Görlitz. 

Tato akce je spolufinancována 
z daňových prostředků na základě 
rozpočtu schváleného Saským 

zemským sněmem. 

Trinacionální fórum mateřských škol je akcí Saské zemské kanceláře pro 

jazyky sousedů v kooperaci s Německo-polskou spoluprací mládeže, Tan-

demem – Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže a 

projektem „Groß und Klein gemeinsam - Duzi i Mali razem“ v kooperačním 

programu Interreg Polsko-Sasko 2014-2020. 

www.nachbarsprachen-sachsen.eu 

 

https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/terminanmeldung.html?idDates=408&lang=de


Program | Trinationacionální fórum MŠ 
 

 

 

12:45 H 

HALLO - CZEŚĆ - AHOJ!  

Vítejte v konferenčním prostoru DINA. Posaďte se prosím!  

13:15 H  

WILLKOMMEN - WITAMY - VÍTÁME VÁS! 

Co Vás na trinacionálním fóru MŠ čeká?  

Představíme témata a aktéry.  

13:30 H 

WER BIST’N DU – KIM JESTEŚ – A KDO JSI TY? 

„Warm-up online“: Vyzkoušejte si prakticky různé seznamovací 

metody přes hranice (jazyků).  

13:45 H  

DINA: WAS KANNST’N DU – CO MOŻESZ – CO MŮŽEŠ? 

Zveme Vás na interaktivní exkurzi po virtuálním seminárním prostoru 

DINA: vyzkoušejte si (pod vedením), které nástroje DINA můžete 

využít pro svou přeshraniční spolupráci MŠ.  

14:30 H  

WASSER & KAWA & ČAJ (I)  

Využijte krátkou přestávku a navštivte také naše kino DINA! Připravili 

jsme pro Vás malé video-spoty.  

 

14:45 H  

ARBEITEN WIR ZUSAMMEN – WSPÓŁPRACUJEMY –       

SPOLUPRACUJME! 

Odborná fóra na výběr:  

I. Německo-polská partnerstsví MŠ 

nechte se inspirovat zdařilými příklady přeshraniční spolupráce MŠ a 

zapojte se do výměny zkušeností. 

II: Německo-česká partnerství MŠ 

Informujeme Vás o dotačních možnostech a nabídkách podpory před-

stavíme metody virtuální jazykové animace.  

15:30 H  

HINGEHÖRT – POSŁUCHAJCIE – POSLOUCHEJTE! 

Naplňte si svůj metodický kufřík: Ponořte se s vypravěčkou pohádek 

do neznámého jazyka a zjistěte, jak to zažívají děti a jak mohou díky 

mimice, gestice a řeči těla příběh sledovat. 

16:00 H 

BIS BALD - DO ZOBACZENIA - NA SHLEDANOU! 

Co si odnášíte z trinacionálního fóra MŠ do své praxe? Těšíme se na 

Vaše ohlasy.  

16:15 H  

WASSER & KAWA & ČAJ (II)  

Máte ještě otázky? Pokud ano, pak využijte naši otevřenou poradní 

kavárnu pro individuální rozhovory s pořadateli a účastníky.   

Stav: červen 2022 
změny vyhrazeny 


