PRIHLÁSENIE prostredníctvom priloženého tlačiva prihlášky DO 7. NOVEMBRA 2017
Kraj Burgenlandsko, Christine Rammesmayer cez e-mail:

Christine.Rammesmayer@lsr-bgld.gv.at
Toto podujatie je klasifikované ako vzdelávacie podujatie (B10W17NK00) Pedagogickej vysokej školy
Burgenlandsko.
Prípadné pritvrdenie a odhlásenie účasti prebehne po dokončení prihlásenia
Pri prihlásení vás prosíme, aby ste uviedli dva želané workshopy!

Príchod verejnou dopravou cez Viedeň:
Vlakové spojenie priamo z Wien
Haupdbahnof do Eisenstadt. Regionálna
autobusová linka 200 z Wien Hauptbahnof
priamo na Domplatz Eisenstadt.
Osobným automobilom: Hotel Burgenland
má k dispozícii podzemné garážové
parkovanie za poplatok 14 eur denne.
Parkovanie v centre mesta Eisenstadt je
spoplatnené. Celodenné parkovacie
miesta, 3 eur, na parkovisku Feldstraße

PARTNERI PROJEKTU:

STRATEGICKÍ PARTNERI:

Projekt BIG SK-AT je podporovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj v rámci rozvojového
programu Európskej Únie, INTERREG V-A Slovensko - Rakúsko.

POZVÁNKA

Podporovanie detí od základov

Konferencia o prepojení teórie s praxou v oblasti podpory
jazykových, sociálnych a medzikultúrnych kompetencií detí v
škôlkach a na základných školách.

Štvrtok, 23. novembra 2017 ǀ 8:30 – 16:15
Hotel Burgenland, 7000 Eisenstadt, Franz-Schubert Platz 1

OBSAHY A ORGANIZÁCIA
OBSAH
Najmä prechod z jedného vzdelávacieho zariadenia do druhého je spojený s podstatnými
zmenami tak pre deti, ako aj rodičov. Úspešne sa podarí vtedy, ak samotné dieťa môže byť
aktívne a potrebuje pozitívne nastavenie zo strany vzdelávacieho partnera dieťaťa. Silné
sebavedomie pomôže deťom zvládnuť výzvy a rozvíjať svoj vlastný potenciál. Sociálne,
emocionálne a komunikačné kompetencie tvoria preto základ pre všeobecné učenie a
podporovanie jazykových zručností detí, najmä od škôlky po základnú školu. Vychádzajúc z
individuálnych predpokladov, príspevku tohto podujatia ukážu spôsoby a možnosti ako využiť
pozitívne vzdelávacie vstupy a ako môžu vzniknúť trvalé vzdelávacie procesy.

ORGANIZÁCIA
Toto podujatie je organizované krajom Burgenlandsko v rámci projektov BIG SK-AT a BIG AT-HU
združenia INTERREG V-A.

ÚČASŤ NA UDALOSTI JE BEZPLATNÁ.

PROGRAM
08.30

PRÍCHOD, REGISTRÁCIA

09:30

OTVORENIE
Hudobný úvod

PRIVÍTANIE

Kornelia Berlakovich, inšpektorka pre škôlky, kraj Burgenlandsko
OReg.Rätin Mag.a Sandra Steiner, riaditeľka krajskej školskej rady

PREHĽAD PROJEKTU

Christine Rammesmayer, koordinátorka projektu
10.15

ÚVODNÝ PREDNES

„S hlavou, srdcom a rukami – Princíp Flow“
DIin Manuela Eitler-Sedlak

10:40

HLAVNÁ PREDNÁŠKA

12:20

OBEDNÁ PRESTÁVKA

13:20

WORKSHOPY

14:20

KÁVOVÁ PRESTÁVKA A ROZHOVORY

„Silné deti: Ako naučiť deti prevziať zodpovednosť
za seba a svoj život“
Prof. Mag. Dr. Eva Maria Waibel

bližšie obsahy nájdete v prílohe

14:40 WORKSHOPY
15:50

ÚVAHY Z WORKSHOPOV

16:15 KONIEC

MODEROVANIE PODUJATIA: WALTER REISS

