
 

PRIHLASOVANIE  prostredníctvom priloženej prihlášky  DO 6. JÚLA 2018 

Odd. Materských škôl – Úrad vlády Dolného Rakúska 
Abteilung Kindergärten im Amt der NÖ Landesregierung, Rakúska, Mag. Martina Emrich, E-Mail: 

  martina.emrich@noel.gv.at  

   
   V PRIHLÁŠKE OZNAČTE PROSÍM ZVOLENÝ INTREAKTÍVNY SEMINÁR  

Parkovanie: 
Pred Campusom sa nachádza obmedzené 
množstvo parkovacích miest. 
 
Verejná doprava: 
Z Viedne sa do Badenu dostanete za 20.min. 
Cestovný poriadok najdete na www.oebb.at. 
Železničná stanica je vzdialená cca. 1 km                 
od Vysokej školy pedagogickej - Pädagogische 
Hochschule. 

 

Plán cesty: 
https://goo.gl/maps/MzoNXcMoi8H2    
 
Baden sa nachádza 26 km južne od Viedne.  
 

  

ORGANIZÁCIA: 
Podujatie organizujú projektoví partneri: Úrad Dolnorakúskej krajinskej vlády, odd. MŠ, ako aj Krajská 
organizácia Viedeň Rakúski  priatelia detí a Školský úrad mesta Viedeň- Európska kancelária v rámci 
programu spolupráce INTERREG V-A projektov BIG AT-HU (ATHU1), BIG AT-CZ (ATCZ5) a BIG SK-AT 
(B001) v kooperácii s  Vysokou školou pedagogickou Dolné Rakúsko.  
 
Projekty BIG AT-HU, BIG AT-CZ und BIG SK-AT sú podporované v rámci programu spolupráce INTERREG 
V-A Európskym fondom regionálneho rozvoja. 
 
Podujatie sa koná pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.  
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Nadnárodná Jazyková slávnosť – 
Jazykový zážitok – objavovanie rozmanitosti  
Nové cesty vo výučbe jazykov 
 

     
       

POZVÁNKA 

20. 09. 2018 | 08.30 – 16.00 Uhr 
Pädagogische Hochschule Niederösterreich                                       
Dolnorakúska vysoká škola pedagogická,                                          
Campus Baden, Mühlgasse 67, A-2500 Baden 



 

Nové cesty v jazykovom vzdelávaní 

Cieľom troch EU-projektov BIG AT-CZ, BIG AT-HU und BIG SK-AT je vytvorenie 
opatrení potrebných na zvýšenie kvality v oblasti jazykového vzdelávania –              
na podpru vzdelávania v jazyku suseda  a  viacjazyčnosti. V rámci jednotlivých 
projektov budú vytvorené nové metodické a učebné koncepcie v oblasti jazykového 
a inovatívneho vzdelávania vychádzajúce z princípov zážitkovej pedagogiky.              
V popredí záujmu stojí podpora rozvoja sociálnych a komunikačných kompetencií   
ako aj schopnosti pozitívne vnímať seba samého.  

Účastníci podujatia budú mať možnosť oboznámiť sa počas seminárov s novými 
prístupmi, ako aj reálne zažiť a spoznať rozmanitosť  metód, ktoré vznikajú a sú 
overované v BIG projektoch. Semináre sú zážitkovo orientované a poskytujú impulz 
pre každodennú prácu v jazykovom vzdelávaní.  

Všetko čo je prežité s nadšením zabezpečuje nezabudnuteľnú skúsenosť. 

Pozvaní sú pedagógovia z materských a základných škôl z regiónov jednotlivých 
troch EU-projektov. (Dolné Rakúsko, Viedeň, Burgenland, Horné Rakúsko, Česká 
republika, Slovenská republika a Maďarsko). 

Účasť na podujatí je bezplatná. 

 

 

OBSAH 

 



 

Ab 08.30 PRÍCHOD  A  REGISTRÁCIA 

09.30 PRIVÍTANIE 

 Univ.-Prof. HR Mag. Dr. Erwin Rauscher, Rektor,  
 Vysoká škola pedagogická, Dolné Rakúsko 
 Zástupca – Úrad Dolnorakúskej vlády - Odd. Materských škôl a škôl  
 

10.00 PREDNÁŠKA 

Téma: Zážitkové učenie jazykov – prechod z materskej školy na základnú 
školu 

 
 Privítanie a prednáška- zabezpečené simultánne tlmočenie 
 

11.00 PRESTÁVKA 

11.30 SEMINÁRE – 1.kolo 

Možnosť zvoliť si 2 z 10 paralelných seminárov.  

Semináre sú zážitkovo orientované a poskytujú impulz  

pre prácu v jazykovom vzdelávaní.  

13.00 OBEDNÁ PRESTÁVKA 

14.00 SEMINÁRE – 2.kolo 

15.30 UKONČENIE 

16.00 KONIEC PODUJATIA 

 

 

PROGRAM 


