
Groß für Klein • Duzi dla małych

Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji
przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Förderung
der interkulturellen und nachbarsprachigen Bildung

im Bereich der Vorschulerziehung

www.dodn.dolnyslask.pl/interreg/
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Ziele des Projekts

Förderung der grenzüberschreitenden Kommunikation 
und Zusammenarbeit im Fördergebiet durch interkultu-
relle und nachbarsprachliche Bildung im Vorschulbereich 
durch:

 Erhöhung der Kompetenzen des pädagogischen 
Kita-Personals im Fördergebiet in den Bereichen 
Nachbarsprache, Kultur und Landeskunde des Nach-
barlandes sowie Methodik der frühen Fremdspra-
chenvermittlung

  Qualifizierung des pädagogischen Kita-Personals
 Sensibilisierung der Kindergartenkinder für Sprache 

und Kultur des Nachbarlandes und Förderung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Kinder-
gärten im Fördergebiet 

  Interkulturelle Bildung in den Kindergärten
 Erhöhung des Bewusstseins der lokalen Öffentlichkeit 

über die spezifischen Möglichkeiten der frühen inter-
kulturellen Bildung im Fördergebiet und Stärkung 
des grenzüberschreitenden Erfahrungsaustauschs

  Einbezug der lokalen Öffentlichkeit

Projektmaßnahmen

Für Erzieher/-innen
 2 Pilotkurse einer dt.-pl. Fortbildung in den Bereichen 

Nachbarsprache, Landeskunde und Methodik
 deutsch-polnische Workshops
 Erfahrungsaustausch

Für Kita-Kinder
 Projekttage „Sprache und Kultur des Nachbarlandes”
 Sprachanimationen durch Muttersprachler/-innen

Für die lokale Öffentlichkeit
 2 deutsch-polnische Fachkonferenzen
 deutsch-polnische methodische Publikationen für die 

Kita-Praxis

Projektzeitraum

1. September 2017 bis 31. August 2019

Finanzierung

Das Projekt wird finanziert aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Koope-
rationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 
sowie aus Mitteln des DODN und des Landkreises Görlitz.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und laden Kitas, 
Pädagogen/Pädagoginnen und alle Interessierten sehr 
herzlich zur Mitarbeit ein!

Kontakt (Projektpartner)

Landratsamt Görlitz
Sächsische Landesstelle für
frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)

Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz

q +49 3581- 6 63 93 07
@ nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de

Sächsische Landesstelle für

frühe nachbarsprachige Bildung

Nachbarsprache
von Anfang an!

Die Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige 
Bildung befindet sich in Trägerschaft des Landkreises 
Görlitz und wird mitfinanziert durch Steuermittel auf 
der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsi-
schen Landtages beschlossenen Haushaltes.
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Cele projektu

Rozwijanie transgranicznej komunikacji i współpracy 
na obszarze wsparcia poprzez edukację interkulturową
i językową w wychowaniu przedszkolnym poprzez:

 Podwyższenie kompetencji personelu pedagogicznego
 w przedszkolach na obszarze wsparcia w zakresie
 języka sąsiada, kultury i realioznawstwa oraz metodyki 

wczesnego nauczania języków obcych
  Doskonalenie personelu pedagogicznego
  przedszkoli

 Uwrażliwienie dzieci przedszkolnych na język i kulturę
 kraju sąsiada oraz wsparcie transgranicznej
 współpracy przedszkoli na obszarze wsparcia
  Edukacja interkulturowa w przedszkolach

 Podwyższenie świadomości lokalnej społeczności
 o specyficznych potencjałach wczesnej edukacji in-

terkulturowej na obszarze wsparcia oraz wzmocnienie 
transgranicznej wymiany doświadczeń

  Zaangażowanie lokalnej społeczności

Działania projektowe

Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego:
 2 edycje pilorażowe polsko-niemieckiego doskonalenia

 w zakresie języka sąsiada, realioznawstwa i metodyki
 polsko-niemieckie warsztaty
 wymiana doświadczeń

Dla dzieci przedszkolnych
 dni projektowe „Język i kultura kraju sąsiada”
 animacje językowe prowadzone przez rodzimych 

użytkowników języka

Dla lokalnej społeczności
 dwie polsko-niemieckie konferencje fachowe
 polsko-niemieckie publikacje metodyczne dla przed-

 szkoli

Okres realizacji projektu

01.09.2017 – 31.08.2019

Finansowanie

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz 
ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego
i Powiatu Görlitz.

Cieszymy się na współpracę i serdecznie zapraszamy 
przedszkola, nauczycielki i nauczycieli oraz wszystkich 
zainteresowanych do udziału!

Kontakt (Beneficjent Wiodący)

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

q Kierownik Projektu: +48 508 690 916
@ projekt.interreg@dodn.dolnyslask.pl

 www.facebook.com/dodnwroclaw


