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Student motivation across borders - an Austrian-
Slovak collaboration

Partnerské školy/Partner schools:
• HLW Tulln, Rakúsko, Austria
• Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce,

Slovensko, Slovakia



Project activities:

Cl:Gate of Languages open (Slovakia)
As a part of the European Day of languages, the
students will lead workshops together and they will
learn how to cooperate. Common activities will
support the intercultural exchange, social and
educational worth of European heritage and
language learning.

C2: Social Media and digitallearning (Austria)
The project is integrated into the goal of open
education and innovative practices in the digital age.
The students will not use their mobile phone for one
day and after some cultural visits they will discuss
how digitallearning strategies can help learning-
impaired and socially disadvantaged students to
learn. New learning strategies will be developed
together, which should be implemented in the
second year ofthe Erasmus project.

C3: Project Week in Brussels
The project days in Brussels should unite the main
objectives of our project both the value of the
European heritage and new education and teaching
methods that are developed together with students.

Project team: Ms Felizitas Moll, Mr David
Schretzmayer, Ms Susanne lauter, Ms Claudia FOrst,
Ms Cecile Bleyer, Ms Pia Muckenschnabel,
Ms Montserrat Arias-Casellas.

Aktivity v rámci projektu:

Cl: Brána jazykov otvorená (Slovensko)
V rámci Európskeho dňa jazykov sa budú študenti
na workshopoch učiť ako vzájomne spolupracovať.
Spoločná činnosť bude zameraná na poznávanie
našich kultúr, sociálne a vzdelávacie hodnoty
Európskeho dedičstva ajazykové vzdelávanie.

C2: Sociálne médiá a digitálne vzdelávanie
(Rakúsko)
Projekt zahŕňa otvorené vzdelávanie a inovatívne
postupy v digitálnej dobe. Jeden deň študenti
nebudú používať mobilný telefón a po návšteve
niekol'kých kultúrnych pamiatok budú diskutovať
o tom, ako môžu digitálne vzdelávacie stratégie
pomôcť žiakom s poruchami učenia a sociálne
znevýhodneným žiakom vo vyučovacom procese.
Získané vzdelávacie stratégie budú implementované
v druhom roku projektu.

C3: Projektový týždeň v Bruseli
Spoločný pobyt v Bruseli bude zhodnotením
hlavných cieľov projektu, ktorými sú spoznávanie
hodnôt Európskeho dedičstva a využívanie nových
vzdelávacích metód.

Projektový tim: RNDr. Renáta Kunová, PhD.,
Mgr. Viera Mihalková, Mgr. Alena Rakovská,
Mgr. Ľudmila Minárová, Mgr. Monika Taligová.


