
 

SZERVEZŐ: 

A rendezvény a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

szervezésében a BIG AT-HU (ATHU1) INTERREG V-A projekt keretében kerül megrendezésre. 

A rendezvényen való részvétel ingyenes. 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével 2017. MÁRCIUS 24-IG 

E-mailben: zora.halmos@westpannon.hu (Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési  

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft) 

A rendezvényen tolmácsolást biztosítunk, illetve a módszertani workshopok kétnyelvűen zajlanak.  

A részvétel regisztrációhoz kötött!  A résztvevők létszáma korlátozott, a regisztrációról minden esetben 
visszaigazolást küldünk! 

 
Tömegközlekedéssel: Kópháza Soprontól kb. 7 

km-nyi távolságra délkeleti irányban található. 

Megközelíthető vonattal a Sopron-Szombathely 

vasútvonalon.  

Autóval: Megközelíthető Győr felől a 85-ös főúton 

Nagycenkig, tovább a 84-es főúton, Sopron felől a 

84-es főúton vagy Szombathely felől az M86-os 

autóúton, majd a 84-es főúton haladva Kópháza 

felé. 

 

PROJEKT PARTNEREK: 

 

 

 

 

STRATÉGIAI PARTNEREK: 

 

 

 

 

A BIG AT-HU projekt az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program keretében, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. 

 

Határon átnyúló szeminárium pedagógusok részére és 

Igazgatási szervek határon átnyúló találkozója   

MEGHÍVÓ 

2017. április. 4. (kedd) | 09.30 – 15.30 óra 

Művelődési Ház, Kópháza | H-9495 Kópháza, Fő u. 17. 



 

A nyelvi, a szociális és az interkulturális kompetenciák a pozitív fejlődés alapvető tényezői a határ menti 

régiókban, melyek a jövendő határon átnyúló együttműködések alapját képezik. Továbbá a korai 

nyelvtanulás gazdagítja az egyén személyiségét és későbbi karrierjében versenyképessége fontos alapját 

képezi. A BIG AT-HU projekt ezért az óvodás- és az iskoláskorú gyermekek nyelvi fejlesztését – szomszédos 

nyelvek, többnyelvűség – valamint az érzelmi-szociális alapkompetenciáinak fejlesztését helyezi előtérbe. 

A partnerek határon átnyúló együttműködésben új, innovatív módszereket dolgoznak ki a pedagógiai 

munka támogatása érdekében. Az általános nyelvoktatás minőségének valamint a kommunikációs 

alapkompetenciák fejlesztésének javítása történik majd a programterületen egy szisztematikus 

megközelítés révén (óvoda / szülők / iskola / közigazgatás / pedagógiai képzés). A koncepciók valamint a 

módszertani-didaktikai tartalmak egy tudásplatform keretében ingyenesen elérhetőek lesznek, azért, 

hogy a projekten kívül más pedagógusok számára is rendelkezésre álljanak ezek a szakmai tartalmak. 

A határon átnyúló szeminárium célja, hogy a kidolgozott koncepciókhoz és további releváns 

projekttémákhoz kapcsolódó strukturált tapasztalatcsere keretében hozzájáruljon az óvodai és iskolai 

pedagógusok határon átnyúló tudástranszferének és hálózatba kapcsolódásának megvalósulásához. 

Az Igazgatási szervek határon átnyúló találkozójának célja a szomszédos régiók rendszereinek 

megismerése valamint a tudás- és tapasztalatcsere által a közigazgatási szinten történő szerepvállalás 

erősítése annak érdekében, hogy a projekt eredményeinek a képzési rendszerekbe való beültetése 

biztosítva legyen. 

 

PROJEKT 

 

09.30  ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ 

10.00  KÖSZÖNTŐMŰSOR 

 Kópházi óvodások és iskolások műsora 

 Grubits Ferenc Kópháza polgármesterének köszöntője 

10.20  A BIG AT-HU PROJEKT BEMUTATÁSA 

 Halinka Péter, Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. 

  SZEMINÁRIUM                    IGAZGATÁSI SZERVEK TALÁLKOZÓJA 

10.45 IDEGEN NYELV FEJLESZTÉS AZ 

ÓVODÁBAN 

Módszertani workshopok az érzelmi-szociális 

kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan 

Katharina Dowas, UMIZ Unterwart 

Babai Zsófia, Soproni Egyetem 

AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI 

NYELVFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYI 

KERETEINEK BEMUTATÁSA 

Minden régió (Alsó-Ausztria, Burgenland, Bécs, 

Nyugat-Dunántúl)  

12.20 EBÉDSZÜNET / KÓPHÁZI ÓVODA ÉS ISKOLA MEGTEKINTÉSE 

 Váltott program keretében (Résztvevők két csoportra bontva) 

 SZEMINÁRIUM                    IGAZGATÁSI SZERVEK TALÁLKOZÓJA 

13.50 IDEGEN NYELV FEJLESZTÉS AZ 

ISKOLÁBAN 

Módszertani workshop középpontban az 

óvoda-iskola átmenet jelentősége 

Gisela Kramer, BAfEP Oberwart 

Iris Zsótér, BAfEP Oberwart 

REGIÓSPECIFIKUS JÖVŐBENI 

CÉLKITŰZÉSEK 

Közös tanácskozás perspektívák és elvárások 

meghatározása érdekében 

15.00 KAPCSOLATÉPÍTŐ BESZÉLGETÉSEK / RENDEZVÉNY ZÁRÁSA  

                      

PROGRAM 


