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Co se Honzík nenaučí, Honza už se nedoučí!
Jazykové animace k Evropskému dni jazyků na obou stranách hranice
Dneškem začínají letošní česko-německé jazykové animace EUREGIA EGRENSIS u příležitosti
Evropského dne jazyků (26. září). Tři kvalifikované jazykové animátorky a rodilé mluvčí Milada
Vlachová, Lucie Holečková a Pavlína Kellerová přiblíží tento, příští a přespříští týden stovkám dětí a
mladých lidí v příhraničí jazyk sousední země.
Poté, co „Krteček“ navštíví tento týden základní školy v Klingenthalu, Erlbachu a Bad Elsteru,
mohou se v dalším týdnu na kamaráda ze sousední země těšit i žáci základních škol
v Olešnici/Oelsnitz, Reichenbachu, Steinbergu, Adorfu, Schleizu a Muldenhammeru. Zastaví se také
v krušnohorském Lauter-Bernsbachu a na české straně na základních školách v Novém Kostele a v
Lubech.
Avšak i dívky a chlapci pátých až devátých tříd se v příštích dnech dočkají zajímavých poznatků
v češtině, a to na gymnáziích a školách v Greizu, Schleizu, Plavně/Plauen, Olešnici/V./Oelsnitz/V. a
Markneukirchenu.
Časový harmonogram animací najdete v příloze této zprávy!
Svobodné státy Sasko a Durynsko podpoří letošní podzimní jazykové animace na školách na svém
území ze 70 % : Sasko ze své „Směrnice pro mezinárodní spolupráci“ předpokládanými 3.317,92
eury, Durynsko z Durynské evropské dotační směrnice předpokládanými 1.276,45 eury. EUREGIO
EGRENSIS pracovní sdružení Sasko/Durynsko přispěje ze svých vlastních prostředků 30 % (téměř
2000 eury). Školám žádné náklady nevzniknou.

Velmi by nás potěšilo, kdybychom na některé z jazykových animací mohli přivítat i Vašeho
zástupce!
Váš kontaktní partner v přípravné fázi a přímo na místě:
EUREGIO EGRENSIS Sasko/Durynsko, Kristin Gerhardt, Tel. 03741 128 6461
www.euregioegrensis.de/de/egrensis-sprachoffensive

POZADÍ
Již více než deset let (od listopadu 2005) pořádá EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Sasko/Durynsko
v rámci jazykové ofenzívy v různých školkách a školách euroregionu (Krušnohoří (Erzgebirge), okres
Vogtland (Vogtlandkreis), okres Greiz (Landkreis Greiz), okres Saale-Orla (Saale-Orla-Kreis) a Čechy)
každoroční česko-německé jazykové animace.

PŘEDMĚT & CÍLE
Dívky a chlapci by měli pomocí prvních slůvek a obratů získat jazykové schopnosti, kterých později
využijí při setkáních s partnerskými školami, partnerskými městy, při mezinárodních sportovních
soutěžích apod., a které jim případně pomohou snáze překonávat zábrany. Použity budou aktivní
metody, jako jazykové a pohybové hry nebo týmové vzdělávací aktivity, jakož i techniky, používané
divadelními a zážitkovými pedagogy. Děti se navíc přiměřeně svému věku a hravou formou dozví
zajímavá fakta o kultuře a tradicích souseda z druhé strany hranice.
______________________________________________________________________________________________________

… OSTATNĚ …

Prostředky Z FONDU MALÝCH PROJEKTŮ EE jsou ještě stále k dispozici!
V uplynulých letech se díky prvním jazykovým animacím často zrodily další nápady na projekty pro
společné přeshraniční aktivity mateřských školek a škol, které se pak podařilo podpořit z Fondu
malých projektů EE a z prostředků EU. Prostředky jsou stále ještě k dispozici!
______________________________________________________________________________________________________

PŘEHLED TERMÍNŮ
Odborná konference ke vzdělávání v jazycích sousedů v mateřských školách a na základních
školách v Česko-německém jazykovém a komunikačním centru Olešnice/V./Oelsnitz/V. dne 19.
října 2016.

