
 
 

 
 

Názov:  INTERKULTURÁLNE VZDELÁVANIE  
 DETÍ, ŽIAKOV A PEDAGÓGOV 

 
 

 
ITMS kód: N00146 
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce  
 Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 
Cieľ programu: P1 - Znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť   
Oblasť aktivít: 1.3 - Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce  
 
Termín realizácie: 8/2012 – 7/2014 (24 mesiacov - 2 školské roky) 
 
Schválený NFP: 55 518,- EUR (95 %) 
Skutočné náklady: 54 977,43 EUR 
Poskytnutý NFP: 52 359,46 EUR 
 
 

Projekt v októbri 2014 získal prvé miesto v súťaži Cena za inovácie v kategórii 
Najúspešnejší projekt implementovaný v Trnavskom samosprávnom kraji v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.  

V kategórii súťažilo celkom 61 projektov. 
 

 
Cieľ projektu: 

 nadobúdanie jazykových kompetencií a zručností v cudzom jazyku detí v 
materských školách a na prvom stupni základných škôl prostredníctvom hry, 

 ďalšie vzdelávanie pedagógov a lektorov nemeckého jazyka, 

 partnerské projekty a výmeny detí, žiakov, pedagógov. 
 
Východisková situácia: 
Projekt je pokračovaním úspešného projektu „Interkulturálne vzdelávanie detí a 
dospelých“ realizovaného v rokoch 2009 – 2012, ktorý bol zameraný predovšetkým 
na deti z materských škôl. Na základe pozitívneho ohlasu detí, rodičov i lektorov na 
jeho realizáciu, ako aj vzhľadom na požiadavku rodičov detí pokračovať vo výučbe 
nemeckého jazyka aj na základnej škole, projekt od školského roka 2012/2013 
ponúka možnosť zapojiť do výučby aj žiakov prvého a druhého ročníka základnej 
školy.  
 
Popis projektu: 
Všeobecné aktivity: 

 interaktívne vyučovanie cudzieho jazyka v materských školách a v 1. a 
2. ročníkoch základných škôl, 

 stretávanie sa lektoriek SJ a NJ (odovzdávanie skúseností – workshopy), 



 
 

 spoznávanie krajín prostredníctvom zvykov, piesní, hier, stretnutí s novými 
ľuďmi, poznávanie zaujímavých miest, 

 ďalšie vzdelávanie lektoriek a pedagógov (semináre, workshopy, letný 
týždenný jazykový kurz). 

 
Zámer a ciele realizácie projektu v Trnave: 

 práca v materských školách - „dvojjazyčnosť v bežnom dni“ – lektorka 
sprevádza deti počas dňa, 

 zapojenie základných škôl v  bezprostrednej blízkosti zapojených materských 
škôl tak, aby bola zabezpečená kontinuita projektu, 

 zapojenie ZŠ M. Gorkého, ktorá vyvíja aktivity zamerané na rodovú rovnosť, 
zapája deti zo znevýhodneného prostredia a úspešne realizovala projekty 
spojené s výučbou nemeckého jazyka, 

 partnerské projekty – spoločné aktivity detí z trnavských a rakúskych škôl, 
rozvoj už existujúcich partnerstiev, poznávanie kultúry a tradícií, 

 ďalšie vzdelávanie pedagógov (nadobúdanie kompetencií v cudzom jazyku, 
poznatky a teórie osvojovania si cudzieho jazyka, didaktika, a pod.), 

 hospitácie a exkurzie do rakúskych MŠ a ZŠ pre pedagógov. 
 
Zapojené školy: MŠ Murgašova, MŠ Okružná 27, MŠ V jame, ZŠ s MŠ Atómová (aj 
ZŠ a MŠ), ZŠ s MŠ Nám. SUT (len ZŠ), ZŠ s MŠ Spartakovská (len ZŠ), ZŠ 
M. Gorkého 
 
 
Projektový partneri 
Lead partner:  

 Úrad Dolnorakúskej krajinskej vlády, Oddelenie pre materské školy a školy 
 
Partneri s finančnou účasťou 

 Europa Büro/Stadtschulrat für Wien (AT) – Mestský školský úrad Viedeň, 

 Mesto Senica – hlavný projektový partner (SR), 

 Enviropark Pomoravie, n.o. (SR), 

 Mesto Skalica (SR), 

 Mesto Trnava (SR), 

 Obec Záhorská Ves (SR), 

 MČ Bratislava – Jarovce (SR),  
 
Partneri bez finančnej účasti: MČ Bratislava – Rusovce a MČ Bratislava – Čuňovo 
 
 
  



 
 

ZÍSKANÉ OCENENIE 

 

 

 


