
 

 

BEJELENTKEZÉS a mellékelt jelentkezési lap beküldésével 2017. OKTÓBER 27-IG 

a szervezet neve, a jelentkező neve, e-mail: 

Christine.Rammesmayer@lsr-bgld.gv.at 
 
A rendezvény a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola rendezvényei között szerepel. Ausztriai pedagógusok a következő 
címen jelentkezhetnek be október közepéig: https://www.ph-online.ac.at/ph-bgld/webnav.ini  
Elfogadó vagy elutasító visszajelzést a bejelentkezési határidő után küldünk. 

 

Érkezés tömegközlekedéssel Bécsből:  
Vonattal a bécsi Hauptbahnhofról közvetlenül 
Eisenstadtba (Neusiedl vagy Wulkaprodersdorf 
településen át) 
A 200-as regionális busszal a bécsi 
Hauptbahnhoftól közvetlenül Eisenstadt 
Domplatzra. 
Érkezés tömegközlekedéssel Sopronból: vonattal 
Wulkaprodersdorf településen át. 
http://www.stadtbuseisenstadt.at) 
Személyautóval: A Hotel Burgenlandnak saját 
mélygarázsa van 14,- euró/nap. Eisenstadt 
központjában a parkolás díjköteles. 

      
     

 

 

 

https://hotelburgenland.at/lage/

 

PROJEKTPARTNEREK: 
 

 
 
STRATÉGIAI PARTNEREK: 
 
 
 
 
A BIG AT-HU projekt megvalósítása az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország kooperációs program 
keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával történik. 

 

mailto:martha.muster@xyz.at
https://www.ph-online.ac.at/ph-bgld/webnav.ini
http://www.stadtbuseisenstadt.at/


 

A gyökerek erősítése a gyermek fejlődésében 
 
Szimpózium az óvodás és népiskolás gyerekek nyelvi, szociális és interkulturális 
kompetenciáinak fejlesztését szolgáló elmélet és gyakorlat összekapcsolására. 

 

MEGHÍVÓ 
 

2017. november 23-án, csütörtökön, 8:30 – kb. 16:15 óráig 

Hotel Burgenland, 7000 Eisenstadt, Franz Schubert Platz 1 

 



 

A gyerekek és szülők számára különösen az átmenetek jelentenek 
mélyreható változásokat. Ezek akkor sikeresek, ha a gyermek maga is aktív 
lehet, és szükséges a gyermek gondozóinak pozitív beállítottsága. Az erős 
önbecsülés segít a gyerekeknek abban, hogy megbirkózzanak a kihívásokkal, 
és kibontakoztassák saját lehetőségeiket. A szociális, érzelmi és 
kommunikatív kompetenciák képezik tehát az alapját a tanulásnak általában 
és különösen az óvodától az iskoláig tartó nyelvi fejlődésnek. 

Az egyéni előfeltételekből kiindulva mutatnak be a rendezvény előadásai és 
műhelyfoglalkozásai módokat és lehetőségeket arra, miképpen 
hasznosíthatóak a pozitív erőforrások, és hogyan keletkezhetnek tartós 
tanulási folymatok.  

SZERVEZÉS: 
A rendezvényt Burgenland tartomány 7. főosztálya – Képzés, kultúra és 
társadalom – az INTERREG V-A projekt keretében a BIG AT-HU (ATHU1) és a 
BIG SK-AT (SKAT001) együttműködésével szervezi.  

       

A rendezvényen való részvétel ingyenes. 

 

Tartalom és szervezés 
 

 



 

08:30  ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ 
 
09:30 MEGNYITÓ  
 Zenei bevezetés  
  

Köszöntés –  
Kornelia Berlakovich, óvodai szakfelügyelő, Burgenland tartomány 
Mag. Heinz Josef Zitz, a Burgenlandi Tartományi Iskolatanács 
hivatalvezető elnöke  
 

 Projektismertetés – Christine Rammesmayer, projektkoordinátor 
  
10:15  BEVEZETŐ ELŐADÁS 
 „Fejjel, szívvel és kezekkel – a Flow-elv“ 
 DI Manuela Eitler-Sedlak 
 
10:40 FŐELŐADÁS 

„Erős gyerekek: Hogyan tanulnak meg a gyerekek felelősséget vállalni 
saját magukért és életükért.“ 

 Prof. Mag. Dr. Eva Maria Waibel 

12:20 EBÉDSZÜNET                                          
 
13:20 MŰHELYEK választási lehetőség 
 Részletesebb tartalom a mellékletben 
 
14:20 KÁVÉSZÜNET ÉS VÁLTÁS 
 
14:40 MŰHELYEK 
 
15:50 A MŰHELYEK REFLEXIÓJA 
 
16:15 A RENDEZVÉNY VÉGE 

 

A rendezvényt moderálja: Walter Reiss 

 

PROGRAM 


