
  
 

 
 

Názov:  Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých 

 
 
 
ITMS kód: N00031 
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: 1.1.2009 – 30.6.2012 
Schválený NFP: 88 518,43 EUR 
Skutočné náklady: 93 177,30 EUR 
Poskytnutý NFP: 88 518,43 EUR 
 

Projekt získal ocenenie EUROREGIO Cena za inováciu 2009 v kategórii Človek 
a kultúra. Ocenenie zohľadnilo mimoriadnu angažovanosť projektu  

a jeho vplyv na dlhodobé zlepšenie cezhraničnej spolupráce.  
Súťaže sa zúčastnilo 27 projektov. 

 
Hlavný partner projektu: 

1. Abteilung Kindergärten K5 und Schulen K4, Amt der Niederösterreichen 
Landesregierung, Rakúsko 

Ďalší partneri: 
1. Mesto Trnava  
2. Mesto Senica  
3. Enviropark Pomoravie n.o.  
4. Mesto Skalica  
5. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave  
6. obec Záhorská Ves  
7. MČ Bratislava-Jarovce 

 
 
Cieľ projektu: 

 vzdelávanie detí materských škôl a ich rodičov, výučba nemeckého jazyka 
hravou formou prostredníctvom zážitku, 

 vytvorenie priestoru pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

 odovzdávanie skúseností a výmena najnovších vedeckých poznatkov 
o výchove medzi partnermi projektu a na úrovni zástupcov jednotlivých 
samospráv. 

 
Východisková situácia: 
V rámci dolnorakúskej jazykovej ofenzívy sa majú v materských škôlkach a školách 
vyučovať jazyky susedných krajín. Od roku 2004 sa tento cieľ realizuje v rámci 
projektov financovaných z prostriedkov EU v materských školách. 



  
 

V rámci týchto činností bol vyvinutý metodicko-didaktický koncept. Okrem toho sa 
počas exkurzií do materských škôlok na Slovensku nadviazali dôležité kontakty, ktoré 
sú základom pre intenzívnejšiu spoluprácu. 
V rámci projektu spoznávajú slovenské a rakúske deti pri spoločných aktivitách 
materských škôl jazyk a zvyklosti na druhej strane hranice a získavajú tak 
interkulturálne spôsobilosti a schopnosti. Tým sa zároveň zvyšuje informovanosť 
rodičov a zúčastnených učiteliek v materských škôlkach o susednej krajine a 
odstraňujú sa prekážky vo vzájomnom porozumení. 
 
Aktivity projektu: 

 Využitie lektorských služieb 25 lektoriek, ktoré sa vopred pripravili na 
cezhraničné aktivity. 

 Na podporu dvojjazyčných aktivít boli vyvinuté a vyrobené vyučovacie 
pomôcky a materiály. 

 Za účelom šírenia informácií o celom koncepte rodičia, materské školy a 
regionálni činitelia s rozhodovacími právomocami informovali počas podujatí a 
pomocou mediálnych správ o aktivitách v rámci projektu. 

 Študentom a pedagógom so záujmom o danú tematiku boli ponúknuté 
praktiká a návštevy, počas ktorých si vymieňali poznatky o metódach a know-
how zo susednej krajiny. 

 Jednotlivé aktivity v materských škôlkach boli podrobené vedeckému 
skúmaniu, boli vyhodnotené výsledky takejto formy učenia. 

 

Na tento úspešný projekt Mesto Trnava, Odbor vzdelávania, športu a kultúry 

nadviazal ďalším úspešným projektom Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov 

a pedagógov (r. 2012 – 2014). 


