
 

 

Uczyć się razem i od siebie nawzajem - to motto trójnarodowej specjalistycznej wymiany 
między przedszkolami, na którą zapraszamy wszystkie niemieckie, polskie i czeskie 
przedszkola. Czy jesteście Państwo zainteresowani współpracą transgraniczną z 
przedszkolem w sąsiednim kraju? A może szukacie nowych pomysłów, metod i narzędzi dla 
istniejącego już partnerstwa przedszkolnego? W takim razie Trójstronne Forum Przedszkolne 
jest dla Państwa właściwym miejscem!  

Szczególna uwaga zostanie poświęcona DINA. DINA.international (Digital International 
Networking Activities), to miejsce organizacji konferencji online, które oferuje różnorodne 
możliwości spotkań i wymiany pomysłów z partnerami zagranicznymi. Jest dostępne dla 
wszystkich osób zaangażowanych w międzynarodową wymianę dzieci i młodzieży - 
bezpłatnie, bez reklam i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W ramach Forum Przedszkolnego chcemy wspólnie z Państwem odkryć nowe miejsce 
spotkań online - DINA, poznać jego funkcjonalność, zdobyć pierwsze praktyczne 
doświadczenia i dowiedzieć się, w jaki sposób to wirtualne miejsce może być 
wykorzystywane do spotkań online dzieci przedszkolnych lub do planowania wspólnych 
działań z przedszkolem partnerskim.     

Forum Przedszkolne to czas i przestrzeń na wzajemne poznanie się i trójstronną wymianę 
doświadczeń. Będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z ciekawymi metodami 
prowadzenia transgranicznych spotkań przedszkolnych, instrumentami wsparcia finansowego 
i przykładami dobrych praktyk, a kompetentni partnerzy będą do Państwa dyspozycji, aby 
odpowiedzieć na pytania. 
 

ZGŁOSZENIA  

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

do dnia: 09.09.2022 

Uczestnictwo jest bezpłatne. 

 

JĘZYKI KONFERENCJI 
niemiecki, polski oraz czeski 

 

KONTAKT 

Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung  

c/o Landkreis Görlitz  

Bahnhofstraße 24 | 02826 Görlitz 

Tel.+49 (0)3581-663 9307 | nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de 
 

www.nachbarsprachen-sachsen.eu 
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Die Sächsische Landesstelle für 
frühe nachbarsprachige Bildung 
befindet sich in Trägerschaft 

des Landkreises Görlitz. 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert 
durch Steuermittel auf der Grundlage 
des vom Sächsischen Landtag 

beschlossenen Haushaltes. 

Trójstronne Forum Przedszkolne to wydarzenie organizowane przez 

Saksońską Placówkę ds. Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich, przy 

współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, Tandem - 

Centrum Koordynacji Niemiecko-Czeskiej Wymiany Młodzieży oraz 

projektem „Groß und Klein gemeinsam - Duzi i Mali razem“ w ramach 

Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. 

www.nachbarsprachen-sachsen.eu 

 

https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/terminanmeldung.html?idDates=408&lang=de
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GODZ. 12:45   

HALLO - CZEŚĆ - AHOJ!  

Witamy w centrum spotkań DINA. Proszę zająć miejsce!  

GODZ. 13:15  

WILLKOMMEN - WITAMY - VÍTÁME VÁS! 

Czego spodziewać się po Trójstronnym Forum Przedszkolnym?  

Przedstawiamy treści i uczestników.  

GODZ. 13:30  

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

„Rozgrzewka online“: Poznaj różne praktyczne metody poznawania 

się ponad granicami (językowymi).   

GODZ. 13:45   

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

Zapraszamy na interaktywną wycieczkę po wirtualnym centrum 

spotkań DINA: Wypróbuj (z przewodnikiem), które narzędzia DINA 

możesz wykorzystać w swojej transgranicznej współpracy 

przedszkolnej.   

GODZ. 14:30  

WASSER & KAWA & ČAJ (I)  

Wykorzystaj krótką przerwę i odwiedź nasze kino DINA! 

Przygotowaliśmy dla Państwa krótkie filmy. 

 

GODZ. 14:45   

ARBEITEN WIR ZUSAMMEN – WSPÓŁPRACUJEMY –       

SPOLUPRACUJME! 

Fora specjalistyczne do wyboru:  

I. Polsko-niemieckie partnerstwa przedszkolne  

Zainspiruj się udanymi przykładami transgranicznej współpracy 

przedszkolnej i wymień się doświadczeniami.  

II: Czesko-niemieckie partnerstwa przedszkolne  

Poinformujemy o możliwościach finansowania i ofertach wsparcia 

oraz przedstawimy metody wirtualnej animacji językowej.   

GODZ. 15:30   

HINGEHÖRT – POSŁUCHAJCIE – POSLOUCHEJTE! 

Wypełnij swoje portfolio metodyczne: Zanurz się w nieznanym języku 

słuchając bajki i dowiedz się, jak dzieci tego doświadczają i czy mogą 

- poprzez mimikę, gesty i język ciała - śledzić opowiadaną historię.      

GODZ. 16:00  

BIS BALD - DO ZOBACZENIA - NA SHLEDANOU! 

Co zabierzesz ze sobą z Trójstronnego Forum Przedszkolnego dla 

swojej praktyki przedszkolnej? Czekamy na Twoją opinię.  

GODZ. 16:15  

WASSER & KAWA & ČAJ (II)  

Czy masz jeszcze jakieś pytania? Skorzystaj z otwartej kawiarenki 

doradczej w celu indywidualnej wymiany z organizatorami i 

uczestnikami.    

Stan na: czerwiec 2022 
Zastrzega się możliwość dokonywania zmian  


