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Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



s c h v a ľ u j e   



Zapojenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  do projektu „ Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničí SK-AT” ako projektový partner a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  v rámci výzvy  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko , prioritnej osi 4, Špecifický cieľ 4.2 Posilnenie prepojení medzi inštitúciami zabezpečujúcimi predškolské a školské vzdelanie (škôlky a základné školy) s cieľom spoločného rozvoj a implementácie vzdelávacích programov.
	 Zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov pre realizáciu svojej časti projektu v maximálnej výške 330 000,00 €, na ktorý žiadame nenávratný finančný príspevok ako aj na zaistenie spolufinancovania projektu v objeme minimálne 5% z oprávnených nákladov, čo činí čiastku 16 500,00€ a všetkých neoprávnených výdavkov vzťahujúcich sa k svojej časti projektu v zmysle žiadosti o NFP tak, aby nebola ohrozená implementácia projektu. 
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D ô v o d o v á     s p r á v a  

     Slovensko-rakúsky pohraničný región – s dvoma hlavnými mestami Viedňou a Bratislavou – predstavuje v EÚ významnú oblasť z hľadiska aktívneho stretávania sa „Brennpunktregion“. V posledných rokoch prišlo k významným posunom v spoločenskom živote v tejto oblasti spôsobených demografických rastom, spájaním urbanistických oblastí a narastajúci počet prisťahovaných slovenských občanov do prihraničných obcí. V oblasti, ktorá sa vyznačuje jazykovou a kultúrnou rôznorodosťou, sa pripisuje enormný význam viacjazyčnému vzdelávaniu, obojstrannému osvojovaniu si jazyka susedov a získavaniu interkultúrnych poznatkov a skúseností. Rozvoj týchto kompetencií už od útleho detstva otvára dospievajúcim potenciál budúceho lepšieho využitia vzdelávacích, pracovných, bytových možností ako aj trávenia voľného času. Paralelne s tými možnosťami sa v tomto rastúcom viacjazyčnom regióne a vo Viedni vytvára základ pre integrovaný a obojstranne výhodný pracovný trh založený na každodenných kontaktoch. Tieto tendencie neunikajú ani pozornosti politikov a samospráv. Hlavným zámerom je, aby sa zvýšilo povedomie a informovanosť (predovšetkým rodičov) o význame jazykov susedov a materinských jazykov v každodennom spoločenskom a hospodárskom živote. Viacjazyčnosť regiónu sa v predkladanom projekte považuje za základný zdroj následnej pedagogickej práce formou skorého/raného a kontinuálneho jazykového vzdelávania. Z tohto dôvodu majú veľký význam rôzne opatrenia zamerané na podporu vytvárania čo najväčšieho množstva rozmanitých jazykových podnetov, na vytváranie nových metodických konceptov pre viacjazyčné vzdelávanie, ako aj na ďalšie vzdelávanie pedagógov. Snahy o zavedenie týchto opatrení do praxe nadväzujú v predkladanom BIG projekte na výsledky predchádzajúcich projektov cezhraničnej a projekt presahujúcej spolupráce (BIG AT-CZ, BIG AT-HU).
Tolerancia a porozumenie sú dôležitým predpokladom pre spolupracujúci a dobre fungujúci región. Tieto hodnoty je možné dosiahnuť cielenými vzdelávacími a komunikačnými opatreniami. V nadväznosti na predchádzajúce projekty je teraz v centre záujmu cielená a systematická podpora viacjazyčného vzdelávania a vzdelávania v jazyku susedov, ako aj podpora interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacích systémoch v pohraničnom regióne.
Projektom nadviažeme  na predchádzajúce skúsenosti (jazykové vzdelávanie na školách a v škôlkach) pokračuje projekt v podpore základných sociálnych a komunikačných kompetencií a integruje do nich sprostredkovanie cudzieho jazyka. V súlade s princípmi zážitkovej pedagogiky sa bude vyvíjať cezhraničný vzdelávací program založený na inovatívnych (jazykových) konceptoch a materiáloch vytváraných v spolupráci s pedagógmi z praxe. Pozornosť bude venovaná predovšetkým plynulému prechodu medzi škôlkou a školou
Tieto pedagogické obsahy ponúkajúce detailné metodické modely s rozpracovanými pokynmi z teoretického aj praktického hľadiska budú zverejnené na internetovej vedomostnej platforme. Inovatívne formy ďalšieho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov v oblasti podpory jazykového vzdelávania zvyšujú ich kvalifikáciu a motiváciu. V rámci projektu budú prebiehať rôzne cezhraničné aktivity (stretnutia), ktoré zabezpečia vysoko kvalitné jazykové podnety v reálnych situáciách. Cezhraničná a regionálna kooperácia podporí rozvoj vzdelávacích sietí na všetkých úrovniach. Do projektu budú zahrnutí aj zriaďovatelia/vedenie škôlok a škôl. Prepojením ponuky vzdelávacích aktivít sa maximálne využijú možnosti jednotlivých vzdelávacích zariadení a prehĺbia sa partnerstvá. Týmito opatreniami sa zabezpečí nielen kvalitný organizačný rámec, ale predovšetkým kvalitný didakticko-metodický základ pre podporu kontinuálneho jazykového vzdelávania. „Jazyková iniciatíva“ v oblasti Horné Rakúsko – Česko – Dolné Rakúsko – Viedeň – Slovensko – Burgenland – Maďarsko zabezpečí plné využitie vedeckého potenciálu regiónu a dôjde k diseminácii výsledkov projektu nad jeho rámec.

 Ako partner máme v projekte zapojených 6 školských zariadení ( viď. tabuľka nižšie)  s celkovým počtom 20 tried, kde sa predpokladá pilotná  výučba nemeckého jazyka 2x do týždňa,  v čase od októbra 2017 do júna 2020.  

Názov školy
počet tried
počet vyučovacích hodín (VH)/týždeň
spolu VH
ZŠ s MŠ Cádrová 
MŠ Cádrová 
2
2
4

MŠ Na Revíne 
2
2
4

ZŠ Cádrová
3
2
6
ZŠ s MŠ Jeséniová   
Mš Jeséniová 
2
2
4

ZŠ Jeséniová 
2
2
4
ZŠ s MŠ Za Kasárňou    
Mš Šancová 
2
2
4

ZŠ Za Kasárňou 
4
2
8
ZŠ s MŠ Odborárska   
Mš Odborárska  
2
2
4

ZŠ Za Kasárňou 
2
2
4
ZŠ s MŠ Sibírska  
MŠ Legerského 
2
2
4

MŠ Pionierska 
2
2
4

MŠ Šuňavcová
2
2
4

ZŠ Sibírska 
1
2
2
ZŠ s MŠ Riazanská
MŠ Letná 
1
2
2

ZŠ Riazanská
1
2
2
Spolu  :                                                       20 

Dospelí – miestny úrad 

2 skupiny 
pokročilí  2x do týždňa
2


začiatočníci 2x do týždňa
2



