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Pozvánka na evaluační setkání Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu
V Českých Budějovicích, 17. 10. 2018

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,
dovolte nám, abychom Vás v rámci projektu Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu pozvali
na evaluační setkání, které se uskuteční

23. 11. 2018 nedaleko Českého Krumlova - ve Svachově Lhotce v Mirkovicích.
Cílem tohoto setkání je prezentace výsledků po prvním úspěšném roce trvání našeho projektu a vzájemná výměna
zkušeností učitelů, lektorů a všech zainteresovaných zařízení v rámci celého projektu. Pozváni budou nejenom
zástupci škol a školek zapojených ve školním roce 2017/2018, ale i veškerých školských institucí vstupujících do
projektu v roce letošním. Dále pak i odborníci činní v jazykové oblasti českého a německého vzdělávání. Rádi
bychom se s Vámi při této příležitosti podělili jak o zkušenosti získané při výuce českého jazyka na bavorské straně,
tak i výuky německého jazyka na straně české.
Společné setkání vnímáme rovněž jako příležitost k bližšímu seznámení se s projektem samotným nejen pro
vlastní účastníky projektu, ale i k jejich vzájemnému provázání a započetí spolupráce, včetně navázaní partnerství
mezi českými a bavorskými školami vstupujících do projektu v tomto školním roce.
Jako poděkování za účast v projektu Jazykového kompetenčního centra je pro Vás připravena prohlídka místní
destilerie či čokoládovny.
Více Vás o organizačních záležitostech budeme informovat počátkem listopadu. Rádi bychom od Vás však nyní již
získali informaci, zda se daného setkání budete moci zúčastnit či zda budete chtít využít svozu z Českých
Budějovic, který budeme dle potřeby zajišťovat.
Svou předběžnou účast nám prosím potvrďte nejpozději do 31. 10. 2018 na e-mailové adrese
info@jazykovakompetence.cz.
Pro více informací nás kdykoliv kontaktujte. Těšíme se na setkání s Vámi!

S přátelským pozdravem
tým Jazykového kompetenčního centra
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EVALUAČNÍ SETKÁNÍ
JAZYKOVÉHO KOMPETENČNÍHO CENTRA PRO ČESTINU A NĚMČINU
23. 11. 2018 Svachova Lhotka 1, 382 32 Mirkovice
PROGRAM
13:00 – 14:00 hod.
14:00 – 14:45 hod.
14:45 – 15:00 hod.
15:00 – 16:00 hod.
16:00 – 17:00 hod.
17:00 – 17:30 hod.
od 17:30 hod.
od 18.30 hod.

příjezd, coffee-break
přivítání, prezentace realizace uplynulého školního roku
prezentace výsledků práce na učebnici češtiny pro školy/školky
diskuzní fórum – setkání škol, výuka, spolupráce škol, výukové materiály
prohlídka čokoládovny nebo destilerie na Svachovce
shrnutí výsledků
společná večeře
rozloučení a odjezd

Změna programu vyhrazena
_____________________________________________________________________________________________________________

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
k odeslání do 16. 11. 2018

Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………………………………………………………….
Škola, pracoviště: …………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………

Mám zájem využít nabídky svozu z Českých Budějovic a zpět

Mám zájem zúčastnit se prohlídky
(označte prosím jednu z nabízených možností)

ANO – NE

destilerie
čokoládovny

