
  Srdečné pozvání 

Fórum rodičů k ranému vzdělávání v jazycích 
sousedů v mateřských školách v Sasku 

 

08.11.2022  19:30 - 21:00 h  online na Zoomu  
 

Žijete v sasko-polském nebo sasko-českém příhraničním regionu a chtěli 
byste, aby Vaše dítě vyrůstalo vícejazyčně? Pokud ano, nejlepší před-
poklady k tomu nabízí rozmanité možnosti každodenního autentického 
setkávání s jazykem a kulturou sousední země, v neposlední řadě v ma-
teřské škole. 

Jak to může fungovat konkrétně již v raném věku, co to Vašemu dítěti 
přinese a jak jako rodiče můžete své dítě podpořit na jeho cestě k 
vícejazyčnosti, o tom se s Vámi chceme pobavit a srdečně Vás zveme na 
naše online fórum: 

Čeká Vás: 

 úvodní přednáška o raném vzdělávání v jazycích sousedů 

 zkušenosti rodičů 

 příklady z praxe mateřských škol 

 upozornění na nabídky informací a konzultací 

 mnoho prostoru pro Vaše dotazy a výměna zkušeností s ostatními 
rodiči 

Přihlášky posílejte do 02.11.22 

nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de nebo  

https//:www.nachbarsprachen-sachsen.eu/termine 
Uveďte prosím: 

Jméno, E-mailovou adresu, Bydliště, Upřednostňovaný jazyk (D, PL, CZ) 

Můžete nám i předem sdělit, jaké máte konkrétní otázky a jaké informace 
byste potřebovali. 

Online fórum bude simultánně tlumočeno do němčiny, polštiny a češtiny, 
abychom umožnili také účast polsko- a českojazyčným rodičům. Účast je 
zdarma. 
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