PŘIHLAŠOVÁNÍ prostřednictvím přiloženého přihlašovacího formuláře DO 28. ČERVNA 2018
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kindergärten

v.penazova@centrum.cz
Akce je registrována jako akce dalšího vzdělávání na Pedagogické VŠ DR (331F8SSO05).
POZOR: omezený počet účastníků! Přihlášky budou zohledněny podle pořadí přihlášení.

Routeplan:
https://goo.gl/maps/MzoNXcMoi8H2
Příjezd autem:
Baden se nachází 26 km jižně od Vídně. Autem
pojedete ze směru St.Pölten po A1 a A21, ze
směru Eisenstadt/Sopron po A3 a A2, z východu
po A4 a A2.

Parkování:
Přímo před a vedle kampusu jsou v omezeném
množství k dispozici parkovací místa.
Příjezd veřejnou dopravou:
Baden u Vídně leží na jižní železnici. Z Vídně
dorazíte vlakem do Badenu za cca 20 minut. Jízdní
řád naleznete na: www.oebb.at.
Pedagogická vysoká škola je vzdálena cca 1 km od
nádraží.

ORGANIZACE:
Akci organizuje oddělení MŠ Úřadu dolnorakouské vlády, organizace Wiener Kinderfreunde a Evropská
kancelář Školské rady města Vídně v rámci INTERREG V-A projektů BIG AT-HU (ATHU1), BIG AT-CZ
(ATCZ5) a BIG SK-AT (SKATB001) ve spolupráci s Pedagogickou vysokou školou Dolní Rakousko.
Projekty BIG AT-HU, BIG AT-CZ a BIG SK-AT jsou realizovány v rámci programů přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A Rakousko-Maďarsko, Rakousko-Česká republika a Slovensko-Rakousko prostřednictvím
podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Akce se uskuteční při příležitosti
Evropského dne jazyků (EDJ).

POZVÁNKA

„Zažívat jazyky – objevovat rezmanitost

Nové cesty jazykového vzdělávání“
Přeshraniční jazykový festival v rámci projektů BIG

20. 09. 2018 | 08.30 – 16.00 hodin
Pedagogická vysoká škola Dolní Rakousko (Pädagogische Hochschule
Niederösterreich), kampus Baden, Mühlgasse 67, A-2500 Baden

OBSAH
Nové cesty jazykového vzdělávání
Projekty BIG AT-CZ, BIG AT-HU a BIG SK-AT se zaměřují na zvýšení kvality
podpůrných opatření ve výuce jazyků souseda a vícejazyčnosti. V rámci projektů
jsou vyvíjeny nové metodické přístupy jazykového vzdělávání s aspektem
zážitkové pedagogiky se zvláštním důrazem na přechod mezi vzdělávacími
institucemi. V popředí stojí kromě jiného také podpora sociálních a komunikačních
kompetencí u dětí a vytvoření pozitivního jazykového konceptu sebe sama.
Nové cesty a metody jazykového vzdělávání, které jsou vyvíjeny v rámci projektů,
zažijí účastnice a účastníci v rámci workshopů a hlavní přednášky. Budou mít
možnost poznat rozmanitost kreativních metod jazykové výuky, které lze použít v
každodenní pedagogické praxi. Všechny workshopy jsou plánovány tak, aby byly
bohaté na zážitky a poskytly impulzy pro jazykově citlivou výuku. Vše, co je
prožíváno s nadšením, vytváří nezapomenutelý zážitek učení. Srdečně zveme
pedagožky a pedagogy z mateřských a základních škol z programových regionů
všech tří EU projektů (Dolní Rakousko, Vídeň, Burgenland, Česká Republika,
Slovensko a Maďarsko).

Účast na akci je bezplatná.

PROGRAM
Od 08.30

PŘÍJEZD A REGISTRACE

09.30

PŘIVÍTÁNÍ
Univ.-Prof. HR MMag. DDr. Erwin Rauscher, Rektor, Pedagogická vysoká
škola Dolní Rakousko
a zástupci Úřadu dolnorakouské vlády, oddělení mateřských a základních škol

10.00

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA
Téma: Zážitková výuka jazyků na přechodu z MŠ na ZŠ
Přivítání a přednáška budou simultánně tlumočeny.

11.00

PŘESTÁVKA

11.30

WORKSHOPY 1. KOLO
Účastníci si mohou vybrat 2 z 10 současně probíhajících workshopů. Témata
se orientují na inovativní zážitkové jazykové přístupy. Popisy a pracovní
jazyky workshopů včetně možnosti tlumočení najdete v přiloženém listu.

13.00

PŘESTÁVKA NA OBĚD

14.00

WORKSHOPY 2. KOLO

15.30

UKONČENÍ WORKSHOPŮ

16.00

KONEC AKCE

