
 

Workshop je pořádaný městem Žitava, městem Liberec Euroregionem Nisa Liberec v rámci projektu ALiZi: oblast 
spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity (100282204), podporovaným 
Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.. 
 

 
Vzdělávání? V německo-polsko-českém regionu Trojzemí,  

bez hranic! 
 

Workshop na téma 
 

Prožít jazyk a kulturu v Trojzemí 
Vzdělávání setkáváním se v německo-polsko-českém regionu 

 

Datum: 26. září 2018, od 10:00 do 16:00 hod. 
Místo: radnice města Žitava, Markt 1, 02763 Žitava, Německo 

 
Vážené dámy a pánové, 
 
tímto bychom Vás rádi pozvali na workshop 
 

 „Vzdělávání setkáváním se v německo-polsko-českém regionu Trojzemí!“. 
 
V regionu Trojzemí kolem partnerských měst Žitavy a Liberce se nachází velký potenciál pro užší 
spolupráci a integraci ve všech oblastech veřejného života. Jaké dovednosti a kompetence však 
potřebují lidé, kteří zde žijí, aby těchto příležitostí pro utváření budoucnosti našeho regionu mohli 
využít? Jak můžeme náš vzdělávací systém těmto potřebám lépe přizpůsobit? 
Těmto otázkám se budeme věnovat spolu s pracovníky ve vzdělávání ze všech tří sousedních zemí a 
společně se pokusíme navrhnout a realizovat jejich řešení.  
 
Vždy je klíčovou otázkou také zdařilá komunikace mezi sousedy a jejich vzájemné porozumění. I tato 
otázka proto bude v centru pozornosti zahajovací konference.  
Cílem je ukázat, jak snadné může být osvojování sousedních jazyků, pokud začne v co nejútlejším 
věku, a jak nejlépe lze využít jedinečných možností našeho regionu pro navrhování vzdělávacích 
příležitostí ve školách a základních školách. Na tato témata se uskuteční řada zajímavých věcných 
přednášek a praktických workshopů a bude mnoho příležitostí k vzájemné výměně zkušeností. 
 
Program: 
10:00 – 12:00 hod. radnice Žitava (vnitřní dvůr a na náměstí): pestrá nabídka her pro děti z 

mateřských školek a základních škol 
 
12:30 – 13:30 hod. společný oběd na radnici 
 
13:30 – 16:00 hod. workshop – prezentace různých vzdělávacích zařízení, výměna zkušeností 
část 1 Liberec: město Liberec a iQLandia, o.p.s. 
část 2 Žitava: město Žitava – Kinder- und Jugendhaus Villa a Tierpark Zittau e.V. 

(potvrzení o účasti budou vystavována) 
 

Těšíme se na zajímavé setkání s Vámi, přejeme hezké léto, srdečně zdraví 
 
Dr. Beer, město Žitava, referát škol a sportu, dětí a mládeže,  Email: v.beer@zittau.de 
Michaela Janyska, město Žitava, mezinárodní spolupráce, Email: m.janyska@zittau.de 
 


