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Název projektu: Společně si hrát a navzájem se učit / Gemeinsam spielen, voneinander 

lernen, 100282324 

Lead partner: Arbeiterwohlfahrt , Kreisverband Oberlausitz e.V. 

Ostatní partneři projektu:  

PP1: Mateřská škola „Klíček“ Nový Bor, příspěvková organizace 

PP2: Město Nový Bor 

PP3: Mateřská škola, Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace (Čtyřlístek) 

PP4: Mateřská škola, Dolní Podluží, příspěvková organizace 

 

Cíl projektu: Realizací projektu vznikne přeshraniční vzdělávací nabídka pro děti v MŠ, tedy 

předškolního věku, které jsou důležitými multiplikátory v rodinách příhraničního regionu a 

pro pedagogy, kteří s dětmi pracují. Hlavním cílem je získání a zprostředkování základních 

znalostí jazyka sousední země díky zajímavým a věku dětí odpovídajícím tématům, jejichž 

součástí jsou další důležité vzdělávací prvky, jako je ekologie, výživa, regionální tradice a 

zvyky. 

 

Zprostředkování základních znalostí jazyka sousedů podpoří komunikaci mezi zapojenými 

dětmi, pedagogy a rodinnými příslušníky a umožní tak spolupráci. Díky možnosti základního 

dorozumění bude překážka pro navázání kontaktu a spolupráce s osobami sousední země 

zásadně zmírněna, protože bude jednoznačně překonána jazyková bariéra. Tím projekt 

přispěje k dalšímu sjednocení příhraničního regionu. Heslem projektu je: „Mluvit spolu místo 

přes sebe“. 

 

Plánovaná stavební opatření pro zlepšení okolí, stejně jako investice do vybavení umožní 

realizaci bilaterální vzdělávací nabídky v zařízeních, zlepší a obohatí udržitelně možnosti 

využívání prostor a vzdělávací nabídky v jednotlivých zařízeních. Již existující spolupráce 

mezi mateřskými školami bude dále upevněna, díky osobním kontaktům a společným 

prožitkům vzniknou pevné vazby mezi partnery, kteří chtějí realizovat společná opatření v 

předškolní výchově a vzdělávání. 

 

Rodiny zapojených dětí budou takto z nabídky profitovat, protože tato nabídka spojuje 

pozitivní zkušenosti a prožitky se sousedním regionem a může rodinné příslušníky motivovat 

k samostatnému poznávání sousední země. 

 

V souhrnu tedy záměr udržitelně ovlivní budoucí sjednocování/soužití kultur a národů a 

pozitivní pohled na druhou stranu hranice, která vlastně existuje pouze na mapě. 

 

Cílová skupina: Projekt je orientován hlavně na děti, které navštěvují 6 zapojených zařízení, 

jako multiplikátoři budou přes děti dotčeny také osoby z jejich okolí a jejich rodiny. Další 

cílovou skupinou jsou pedagogové a pracovníci zapojených zařízení, jejichž spolupráce bude 

podpořena. Díky práci s médii a představením záměru 
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na internetových stránkách zapojených zařízení a zřizovatelů bude informována a zapojena 

také široká veřejnost. 

 

Milníky projektu pro PP3: 

1. Společné programy/setkávání českých a německých dětí MŠ Čtyřlístek Varnsdorf a 

AWO Kinderland Großschönau 

2. Jazyková výuka pro děti i pedagogy 

3. Společné další vzdělávání pedagogických pracovníků 

4. Společné projektové akce všech partnerů 

5. Revitalizace venkovní plochy / zahrady u MŠ Čtyřlístek Varnsdorf 

 

Plánovaná doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2019 

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu na 

podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 

2020, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Města Varnsdorf. 

 
 

 

 


