
Projekt 

 „Europejska perspektywa w nauczaniu 

w Zespole Szkół nr 4 w Tychach” 

realizowany ze środków  programu  

Erasmus+  sektor Edukacja szkolna 

 

Oprac. Ilona Gryman – nauczycielka języka niemieckiego, 
uczestniczka kursu „ Bewegung und Veränderung –  

Voralberg mehrdimensional erfahren” 



 

 

• termin: 2-13.07.2018 r. 
• miejsce: Lochau koło Bregenz oraz Bezau  (Bregenzerwald) 

 międzynarodowe seminarium  
 dla germanistów i nauczycieli j. niemieckiego  

 „ Bewegung und Veränderung –  
Voralberg mehrdimensional erfahren”    

(Ruch i zmiana - doświadczyć regionu Vorarlberg wielowymiarowo) 
             

•  Założenia:   
• rozwijanie kompetencji interkulturowych i komunikacyjnych, 
• pogłębianie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego 

(Landeskunde), 
• metodyka nauczania języka obcego. 

 



Rozwijanie kompetencji interkulturowych i komunikacyjnych 

 w kontaktach z uczestnikami seminarium -nauczycielami szkół                      
i uczelni wyższych z całego świata (Szwecja, Dania, Słowenia, 
Polska, Węgry, Ukraina, Rosja, Meksyk, Tajlandia, Mongolia, Indie, 
Republika Płd. Afryki, Namibia, Australia, USA) 



 



Rozwijanie kompetencji interkulturowych                                 
i komunikacyjnych w kontaktach z uczestnikami kursu 



 Landeskunde  

 - wzbogacanie wiedzy                   
o Austrii jako kraju 
niemieckiego obszaru 
językowego poprzez udział 
w warsztatatach 
tematycznych, 
pozwalających na poznanie 
historii gospodarczej                                                                            
i społecznej  oraz dnia 
dzisiejszego na przykładzie 
przygranicznego regionu  
Voralberg. 



Voralberg – jeden z 9 krajów związkowych (Landów), 
 na które podzielona jest Austria. 

Górna  
Austria 

Dolna  
Austria Wiedeń 

Styria Salzburg 

Karyntia 

Tyrol 

Tyrol 



Voralberg 

 Najbardziej wysunięty na 
zachód kraj związkowy 
Austrii ze stolicą w 
Bregencji  (Bregenz). 
Graniczy z Niemcami, 
Szwajcarią                                      
i Liechtensteinem.  

 Jest kraina górzystą,  
 w całości leżącą na 

obszarze Alp. Wzdłuż 
zachodniej granicy 
rozciąga się nad Renem 

  i Jeziorem Bodeńskim. 



    Nad Jeziorem Bodeńskim   
w regionie przygranicznym 



Konzeption  der Euroregion Bodensee 
 (Tekst nach Markus Barnay) 

 

• Odkąd Austria w 1995 r.  wstąpiła 
do EU mówi się wiele o 
Euroregionie Jeziora Bodeńskiego, 
czyli obszarze mającym swoje 
miejsce w tzw. Europie Regionów. 
Powołuje się przy tym na wspólną 
historię, przestrzeń gospodarczą, 
polityczne struktury i inne 
uwarunkowania (np. język, religia), 
które miałyby się przyczynić do 
zbudowania wspólnej świadomości, 
swego rodzaju tożsamości  
mieszkańców Jeziora Bodeńskiego.  



 Językowe podobieństwa i różnice w obszarze Jeziora Bodeńskiego 
• Bez wątpienia mieszkańcy państw leżących nad Jeziorem Bodeńskim posługują 

się wspólnym, tj. niemieckim językiem. W piśmie wyrażają się oficjalnie po 
niemiecku. Także ustnie ludność komunikuję się  prawie wyłącznie po 
niemiecku, wspólny jest również dominujący w Voralbergu, kantonach 
szwajcarskich i południowych Niemczech tzw. lemańsko-szwabski dialekt. 

• Tak więc mieszkańcy regionu, a przynajmniej ci, którzy tu się urodzili, z zasady 
się rozumieją. Jednakże w całym przynależnym do lemańsko-szwabskiego 
dialektu obszarze w różnych miejscach różnice dialektalne są tak wielkie, że w 
żadnym razie nie można powiedzieć, iż jeden użytkownik języka rozumie, co 
drugi mówi. Toteż w publicznych mediach w Voralbergu używa się prawie 
wyłącznie ogólnego niemieckiego. 

•  Inaczej jest w sąsiadującej Szwajcarii, gdzie oficjalnym językiem mediów jest 
Schwyzerdütsch, czyli zabarwiony dialektalnie szwajcarski niemiecki. (c.d. 
tłum. tekstu przytoczonego za Markusem Barnayem). 



Kultur 

  

 Tym, co łączy ponad granicami 
ludzi mieszkających w obszarze  
Jeziora Bodeńskiego, jest 
bezsprzecznie kultura. Można tu 
mówić zarówno o intensywnej 
wymianie konsumentów kultury 
uczestniczących w koncertach, 
przedstawieniach teatralnych, 
wystawach po drugiej stronie 
granicy, jak też o funkcjonujących 
w wielu obszarach kontaktach 
artystów. To właśnie sztuka jest 
międzynarodowa i niezależna od 
granic.     ( tekst za M. Barnayem)  



nachhaltige Entwicklung (zrównoważony rozwój) 
warsztaty tematyczne I 

Instytut  Ekologiczny w gminie Bregenzerwald  - 
zapoznanie uczestników  

z przeciwpowodziowym  projektem Rhesi 



Projekty w zakresie zrównoważonego 
rozwoju w gminie Krumbach: 

• komunikacja publiczna w 
regionie Voralberg 

• projekt Bus –Stopp w 
gminie Krumbach 

• kaplica Salgenreute 

•  strefy torfowisk  

• tradycyjne budownictwo 
regionalne a nowoczesna 
zabudowa 







Bogactwo roślinności alpejskiej 

  Omasunterhose  



innowacyjną konstrukcję drewnianą  



 
Tradycyjne budownictwo regionu… 

 



… a innowacyjna konstrukcja drewniana  

Nowoczesna architektura 
drewniana, wykorzystująca 

tradycyjne technologie 
budowlane, energooszczędna                                  

i ekologiczna, harmonijnie 
wkomponowana                           

 w krajobraz. 



Kaplica Salgenreute – przykład nowoczesnego zastosowania 
tradycyjnych wzorców architektonicznych 



Turystyka w regionie 



Przemierzając górskie szlaki… 





Tradycyjne 
serowarstwo  



W zgodzie z tradycją, 
ale i nowocześnie! 

 
 

Käsestraβe – 
sposób promowania produktów 

serowarskich produkowanych  
 w regionie 

 
 



Kulinarik  

An Guoto! 
Smacznego! 



Centrum Szkolne w Bezau (HAK, szkoła 
turystyki, hotelarstwa i ekonomiczna) 



I jeszcze kilka pytań… 


