POZVÁNKA
„Aktívna dvojjazyčnosť – pohľad na pohraničný región“
ONLINE KONFERENCIA v rámci projektu BIG_ling SK-AT

26. 01. 2022 | 14.00 – 17.00 Uhr

Aktívna dvojjazyčnosť – pohľad na pohraničný región
reregión
Slovensko-rakúsky pohraničný región už od nepamäti formovali
cezhraničné vzťahy – ekonomické, obchodné aj sociálne. Blízkosť a s ňou
spojené čoraz intenzívnejšie prepojenie dvoch hlavných miest (Viedne a
Bratislavy) prináša so sebou nové výzvy aj pre obce v blízkosti hraníc. Tento
dynamický vývoj ovplyvňuje ako pracovné príležitosti, tak aj oblasť
vzdelávania.
Jazyková a kultúrna rozmanitosť, taká príznačná pre tento región, je čoraz
dôležitejším faktorom nielen na trhu práce, ale aj pri zvyšovaní
konkurencieschopnosti a atraktívnosti tohoto špecifického životného
priestoru.
V takomto rýchlo sa meniacom hospodárskom priestore je potrebné, aby sa
stanovili nové rámcove podmienky a ciele aj vo vzdelávaní, ktoré by
umožnili rast profesijnej mobility a prispeli k úspešnej budúcnosti detí a
celej spoločnosti.
Dôležité je pritom podporovať používanie a osvojovanie si ďalších jazykov
najmä jazyka susednej krajiny a s tým súvisiace zvyšovanie povedomia
verejnosti, politikov a vzdelávacích inštitúcií.

PROGRAM
13:45
14:00

Online registrácia
Privítanie a predstavenie projektu
Martina Barnstedt, Vedenie EU projektov, NÖ Landesregierung Abt. KG
Martina Emrich, BIG_ling SK-AT Koordinátorka projektu

14:05

Úvodný príhovor – Christiane Teschl-Hofmeister
Zemská radkyňa Dolného Rakúska pre oblasť vzdelávania

14:10

Demografické výzvy v pohraničnom regióne:
Príležitosti a prekážky spolupráce v oblasti vzdelávania
Hannes Schaffer, Mecca Consulting

14:20

Odborná prednáška: Podpora bilingválnych materských škôl –
príklad kvalitatívneho pozorovania z Korutánska
Ema Gračner, BA
Ao. Univ. Prof. Mag. Dr. Georg Gombos, Ao. Univ.Prof. i.R Dr. Vladimir
Wakounig, Dr. Samo Wakounig, Senior Scientist
Alpen-Adria-Univerzita Klagenfurt

14:50

Odborná prednáška: Vzdelávanie v jazyku susednej krajiny
už v predškolskom veku – pohľad na pohraničný región v Sasku
Dr. Regina Gellrich
Vedúca Saského zemského úradu pre skoré vzdelávanie v jazykoch susedných
krajín

15:20

Prestávka

15:30

Diskusia s prednášajúcimi a pozvanými hosťami
moderuje: Mag. Zwetelina Ortega

17:00

Poďakovanie a záver

Podujatie bude tlmočené do slovenského jazyka.

PODUJATIE ORGANIZUJE:
Oddelenie materských škôl pri Úrade Dolnorakúskej krajinskej vlády v rámci projektu INTERREG V-A
BIG_ling SK-AT.
Projekt BIG_ling SK-AT je podporovaný v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská
republika – Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja.

PRIHLÁŠKA:
Registrácia prebieha do 15.1.2022 na nasledujúcom odkaze:

https://forms.gle/68GkBwG4ie6TcT338
Podujatie sa bude konať online formou.
Ďalšie informácie a podrobnosti dostanete po uplynutí registrácie.

PROJEKTOVÍ PARTNERI:

STRATEGICKÍ PARTNERI:

