
Cezhraničné záverečné podujatie projektov
BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT

Pozvánka

štvrtok 1. decembra 2022, 12.00 – 16.15 hod.
Miesto konania: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt & online Zoom
Room



A tak vznikla v rámci cezhraničnej spolupráce spoločná snaha o prepojenie STEM
aktivít s jazykovým vzdelávaním. Pri napĺňaní tohto cieľa spolupracovali 4 rakúski,
2 maďarskí a 4 slovenskí partneri s podporou 9 strategických partnerov. Táto
spolupráca prispela k posilneniu pohraničných regiónov AT-HU a SK-AT a spravila
z nich spoločné miesto pre život, vzdelávanie a vzájomnú výmenu skúseností.

A tak boli v rámci synergie projektov INTERREG V-A "Kooperácie v oblasti
vzdelávania v pohraničnom regióne AT-HU_ inovatívne" (BIG_inn AT-HU)
a "Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne"
(BIG_ling SK-AT) vypracované nielen 2 spoločné zbierky tematických listov
prepájajúce STEM aktivity s jazykovým vzdelávaním, ale aj množstvo ďalších
cezhraničných a regionálnych produktov. Od interaktívnych elektronických kníh
so základnou slovnou zásobou vo viacerých jazykoch (maďarčine, nemčine
a slovenčine), cez doplnkové video príspevky od študentov, digitálne a interaktívne
webové stránky a mapy zobrazujúce regionálne potenciály v pohraničných
regiónoch, jazykovo citlivé STEM boxy a video návody, didaktické príručky
a materiály cielene využívajúce pohybové aktivity v jazykovom vzdelávaní, až po
putovnú výstavu "Aktívna viacjazyčnosť", dvojjazyčnú spoločenskú hra pre deti,
príručku k udržateľnému inovačnému manažmentu vo vzdelávacích inštitúciách
a správu o spoločnom intelektuálnom kapitáli. Tieto produkty sú dostupné všetkým
záujemcom z radov pedagogických zamestnancov materských a základných škôl
v nemecko-maďarskej a nemecko-slovenskej jazykovej verzii. Našou snahou bolo
prispieť k trvalému posilneniu vzdelávacích inštitúcií v ich jazykovej a kultúrnej
rozmanitosti a pripravenosti pohraničných regiónov a širšieho okolia hlavných
miest na spoločnú budúcnosť.

VZDELÁVANIE POTREBUJE INOVÁCIE



12:00 COME TOGETHER - NETWORKING S OBČERSTVENÍM
online pripojenie možné od 12:00

13:00 PRIVÍTANIE
Mag. Daniela Winkler, Krajinská radkyňa pre vzdelávanie, rodinu, deti a mládež (Burgenland)
Mag. Heinz Josef Zitz, riaditeľ odboru vzdelávania, Riaditeľstvo pre vzdelávanie v Burgenlande

13:15 PREDSTAVENIE PROJEKTOV BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT
Martina Barnstedt, vedúca projektov BIG_inn AT-HU, BIG_ling SK-AT a EduSTEM AT-CZ –

              Dolnorakúska krajinská vláda, oddelenie materských škôl

Zviditeľnenie rastu vedomostí – Dr. Manfred Bornemann, IAC Intangible Assets Consulting GmbH
Usmernenia pre udržateľný inovačný manažment vo vzdelávacích inštitúciách – Dr. Karin
Steiner

13:40 Hlavná prednáška
"Babylon ako vzdelávacia príležitosť. Ako môže byť sociálna viacjazyčnosť úspešná. Prínos
vzdelávacích inštitúcií" – Dr. Thomas Vogel, bývalý vedúci jazykového centra Európskej univerzity
Viadrina vo Frankfurte nad Odrou

14:05 SENZIBILIZAČNÁ KAMPAŇ
Putovná výstava "Aktívna viacjazyčnosť" – projektový tím

14:20 PRESTÁVKA

14:35 PREZENTÁCIA NOVOVYTVORENÝCH DIGITÁLNYCH PRODUKTOV PROJEKTU
Zbierka materiálov na vzdelávacej platforme lms.at – spolková krajina Burgenland
Video príspevky študentov o štúdiu jazykov – Benedek Elek Pedagogická fakulta
Webová stránka o regionálnych potenciáloch v pohraničnom regióne AT-HU – Nyugat-Pannon
Nonprofit Kft.
Interaktívna mapa regionálnych potenciálov v regióne SK-AT – DAPHNE – Inštitút aplikovanej

              ekológie

15:00 PREZENTÁCIA NOVOVYTVORENÝCH MATERIÁLOV
- Jazykový kútik – Psychomotoricky podporované vyučovanie – spolková krajina Burgenland
- Jazyk a pohyb - Nemecká škola Bratislava
- Stolová hra "Jazykové poklady" - Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
- Svet okolo nás v pohybe – Bratislava Nové Mesto
- Rok v materskej škole s Bee-Bot včielkou – Dolnorakúska krajinská vlada, odd. materských škôl
- Digitálne vzdelávanie s Blue-Botmi – Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro

              - Jazykovo citlivé STEM boxy a video návody – Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
- Program Globe - DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

15:45 ZHRNUTIE/VÝHĽAD

16:15 UKONČENIE PODUJATIA

PROGRAM



REGISTRÁCIA DO 23.11.2022 prostredníctvom linku: tinyurl.com/biginn-biglingabschluss

 alebo QR kódu

Informácie o projekte:
https://www.interreg-athu.eu/biginnathu/
https://www.sk-at.eu/de/projekte/8-runde

  ORGANIZÁCIA:
Podujatie organizuje spolková krajina Burgenland a Riaditeľstvo pre vzdelávanie spolkovej krajiny

    Burgenland v rámci projektov INTERREG V-A BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT.

 Účasť na podujatí je bezplatná.

    Zabezpečený bude simultánny preklad nemčina-maďarčina a nemčina-slovenčina.

PARTNERI PROJEKTU:

STRATEGICKÍ PARTNERI:


