Deutsch und Tschechisch
spielerisch − dieser Lockdown macht
uns nichts!
Corona bedingte Einschränkungen machen erneut auch vor dem grenzüberschreitenden Leben und
Arbeiten im Grenzraum nicht Halt. Begegnungen oder Austausche mit den böhmischen Nachbarn sind
vorerst fast nur per Internet möglich. Genau diesen Umstand will das Team der EUREGIO EGRENSIS nutzen
und zu einem kleinen Online-Sprachwettbewerb aufrufen. Ziel ist es, in dieser Zeit besonders den
grenznahen Sprachaustausch zu fördern und kreativen Ideen eine Plattform zu bieten.
Der Wettbewerb richtet sich an Menschen, die gerne mit Kindern arbeiten und Freunde des deutschtschechischen Sprachaustauschs sind, also Erzieher*innen, Sprachanimateur*innen, Sprachmittler*innen,
Lehrer*innen, Studenten*innen und alle in deutsch-tschechischer Sprachvermittlung Engagierten.

Was muss ich tun?







Schicken Sie uns mindestens ein
Foto/Video, wie Sie Kindern die deutsche
oder tschechische Sprache vermitteln.
Benennen Sie kurz Ihre diesbezügliche
Tätigkeit.
Beschreiben Sie Ihre Motivation, sich für
den deutsch-tschechischen Sprachaustausch
zu engagieren.
Besonders interessieren uns: Ihre
Kreativität, Motivation, Nachhaltigkeit der
Sprachvermittlung, Mehrwert Ihrer
Projekte sowie Ihre Ideen zur OnlineSprachvermittlung.
Erörtern Sie kurz, wie Sie einen
gewonnenen Preis einsetzen würden.

Einsendeschluss:


Was kann ich gewinnen?


Materialpaket "Hans Hase in Kindergarten
und Vorschule"



Materialkoffer für die deutsch-tschechische
Nachbarsprachvermittlung im
Vorschulbereich



Buch „Dětsky hezky česky für Kinder.
Spielerisch Tschechisch (nicht nur) für
Kindergärten“



Lehrbuch „Čeština. Tschechisch für
Realschulen und Gymnasien“



1 Jahrabonnement der Zeitschrift
LandesECHO



Malbuch zum „Osterpfad – Vogtland“ von
Ingrid Wiese



Kurze Geschichten auf A1/A2 Niveau (auf
Deutsch)



Materialien und Publikationen im Bereich
Vorschule und vieles mehr…

Wie kann ich mitmachen?




Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen mit
Ihrem Namen und ggf. der Institution, für die
Sie arbeiten (Schule, Kita, Verein, Firma...),
an: info@euregioegrensis.de.
Wichtig: Alle Texte bitte im pdf-Format
senden!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Mit Ihrer
Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung
Ihrer eingereichten Unterlagen zu.
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Herzlicher Dank an alle Partner, die uns bei diesem Wettbewerb unterstützt und die Preise zur Verfügung
gestellt haben! Wir danken der EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V., der
Südböhmischen Universität Budweis – Goethe Centrum für die Lehrmaterialien, die innerhalb des
Projektes „Zentrum für Sprachkompetenz Deutsch-Tschechisch“ und dem EU-Projekte „Gemeinsame
Sprache – gemeinsame Zukunft“ enstanden sind. Auch danken wir Frau Ingrid Wiese für die Malbücher
aus dem Projekt „Osterpfad – Vogtland“, sowie dem Goethe-Institut, dem LandesEcho, Tandem Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch der Sächsischen Landesstelle für frühe
nachbarsprachige Bildung (LaNa) und vielen anderen, die uns ebenfalls unterstützt haben.

Němčina a čeština hravě − aneb
lockdown nám nevadí!
Ani přeshraniční život a práce v pohraničí se nevyhnuli omezením souvisejícím s koronavirem. Setkávání a
výměny s německými sousedy jsou prozatím možné snad jen přes internet. Přesně této okolnosti chce tým
EUREGIA EGRENSIS využít a vyzvat k malé online jazykové soutěži. Cílem je v této době podpořit obzvláště
jazykovou výměnu v blízkosti hranic a nabídnout platformu pro kreativní nápady.
Soutěž je zaměřena na ty, jež rádi pracují s dětmi a baví je česko-německá jazyková výměna, tudíž na
vychovatele*ky, jazykové animátory*ky a zprostředkovatele*ky, učitele*ky, studenty*ky a všechny
angažující se ve zprostředkovávání jazyka v česko-německém kontextu.

Co musím udělat?







Zaslat nám minimálně jednu fotku/video,
jak dětem zprostředkováváte český nebo
německý jazyk.
V návaznosti na to stručně popište Vaši
činnost.
Popiště také, jaká je Vaše motivace
angažovat se v česko-německé jazykové
výměně.
Zajímá nás zejména: Vaše kreativita,
motivace, udržitelnost zprostředkovávaní
jazyka, přidaná hodnota Vašich projektů,
stejně tak jako Vaše nápady k online
jazykové výměně.
Připojte krátké zamyšlení, jak byste
v případě výhry s cenami naložili.

Jak se mohu zúčastnit?
 Zašlete nám Vaše podklady i s Vaším
jménem a popř. názvem instituce, ve které
pracujete (škola, školka, spolek, firma...), na
následující emailovou adresu
info@euregioegrensis.de.
 Důležitá poznámka: Text posílejte v PDF
formátu! Výhru nelze vymáhat soudní cestou!
Vaší účastí souhlasíte se zveřejněním Vašich
zaslaných podkladů.

Uzávěrka:


13. prosince 2020

Co mohu vyhrát?


balíček materiálů "Hans Hase in
Kindergarten und Vorschule"



kufr plný materiálů k česko-německé
jazykové výměně pro děti předškolního
věku



kniha „Dětsky hezky česky für Kinder.
Spielerisch Tschechisch (nicht nur) für
Kindergärten“



učebnice „Čeština. Tschechisch für
Realschulen und Gymnasien“



roční předplatné časopisu LandesECHO



omalovánkový sešit k „Velikonoční stezka
– Vogtland“ od Ingrid Wiese



krátké povídky na úrovni A1/A2 (německy)



materiály a publikace v předškolní oblasti
a mnoho dalšího...

Srdečně děkujeme všem partnerům, kteří nás podpořili a poskytli nám ceny do soutěže! Děkujeme
EUREGIU Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V. (Euroregionu Šumava – Bavorský les – Dolní
Inn)a Jihočeské univerzite v Českých Budějovicích – Goethe Centrum za učební materiály v rámci projektu
„Zentrum für Sprachkometenz Deutsch-Tschechisch“ a nového evropského projektu „Gemeinsame
Sprache – gemeinsame Zukunft“. Děkujeme také paní Ingrid Wiese za omalovánky projektu „Osterpfad Vogtland“, stejně tak jako Gothe-Institutu v Praze, redakci časopisu LandesECHO, Koordinačnímu centru
česko-německých výměn mládeže – Tandem, Saské zemské kanceláři pro rané vzdělávání sousedních
jazyků a mnoho dalším, jež nás podpořili.

