
  Zaproszenie 

Forum dla rodziców na temat wczesnej nauki  

języków krajów sąsiedzkich w przedszkolach w Saksonii 

08.11.2022  godz 19:30 - 21:00  online na platformie Zoom 
 

Mieszkają Państwo na pograniczu saksońsko-polskim lub saksońsko-
czeskim i chcą umożliwić swojemu dziecku wielojęzyczne dorastanie? 
Przedszkole stwarza ku temu najlepsze warunki i daje wiele możliwości 
codziennego, autentycznego spotkania z językiem i kulturą kraju sąsiada. 

Podczas spotkania chcielibyśmy zaprezentować Państwu, jaki wpływ ma 
wielojęzyczność we wczesnym okresie dorastania dziecka oraz wspólnie 
zastanowić się, jak Państwo mogą je wspierać w tej drodze. Forum 
online organizowane jest przez Saksońską Placówkę ds. Wczesnej Nauki 
Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa). 

Przygotowaliśmy dla Państwa: 

 Wykład wprowadzający na temat wczesnej nauki języków krajów 
sąsiedzkich  

 Opinie rodziców 

 Przykłady z praktyki przedszkolnej 

 Wskazówki dotyczące ofert informacyjnych i doradczych  

 Dużo przestrzeni na Państwa pytania oraz na wymianę doświadczeń 
z innymi rodzicami 

Zgłoszenia do 02.11.22 

nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de bądź  

https//:www.nachbarsprachen-sachsen.eu/termine 
W zgłoszeniu należy podać następujące dane: 

Nazwisko, Adres mailowy, Miejsce zamieszkania, Preferowany język (D, PL, 

CZ) 

Forum online będzie tłumaczone symultanicznie w trzech językach – 

niemieckim, polskim i czeskim, aby umożliwić udział rodzicom polsko- i 

czeskojęzycznym. Prosimy o kontakt w przypadku pytań lub potrzeby 

otrzymania dodatkowych informacji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
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