Tematický okruh: Európska vzdelanosť Slovákov
Aktivita: Škola v prírode pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským
v zahraničí

Gestor ŠvP:

Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠ SR

Garant ŠvP:
• MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov,
Cieľ:
• priamo, funkčne a neštylizovane pôsobiť na príslušníkov Slovákov žijúcich v zahraničí
– žiakov a ich učiteľov všetkých stupňov škôl – v slovenskom prostredí na slovenské
národné povedomie v európskom priestore,
• integráciou slova, hudby a pohybu pôsobiť na proces rozvíjania medzikultúrnych
vzťahov u žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí,
• revitalizovať slovenské kalendárové zvykoslovie,
• revitalizovať psychické a fyzické zdravie žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom
slovenským v zahraničí v lone slovenskej prírody,
• propagácia slovenského cestovného ruchu a kúpeľníctva;
Cieľová skupina:
• žiaci a učitelia 1. stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským
v zahraničí
• žiaci a učitelia 2. stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v
zahraničí
Forma:
•
•
•
•
•
•
•
•

priama školská prax,
exkurzia,
turistické vychádzky,
tvorivé dielne (remeslá, folklór),
sokoliarstvo
tvorivé hry v slovenskom jazyku
čítanie slovenskej detskej tlače,
sledovanie slovenského rozhlasového a televízneho vysielania;

Témy:
1. turnus: Jano, Jano, Vajano... (jánske ohne, kosba, trávnice);
2. turnus: Sadaj, slnko, sadaj....
3. turnus: Radvanský jarmok, dožinky

Tematický okruh: Európska vzdelanosť Slovákov
Aktivita:

Detská univerzita Slováci v Európskej únii

Termín:

18. – 27. júl 2010

Miesto:
• MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov v Banskej
Bystrici – ŠD1 SÚZ UMB Tajovského 51(ubytovanie), EF UMB (stravovanie)
• Vysoké Tatry – Hotel Hutník v Tatranskych Matliaroch - víkend
Gestor DU:

Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠ SR

Garant DU:
• MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov,
• CCV UMB,
• FMVaPV FHV UMB,
• ÚVV UMB
Cieľová skupina:
• žiaci škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí za odmenu za študijné
výsledky,
• víťazi krajanských súťaží (spev, recitácia, výtvarné práce, šport, olympiády, vlastná
tvorba)
• víťazi súťaže Prečo mám rád/-a slovenčinu? Prečo mám rád/-a Slovensko?,
• účastníci celoslovenské kola Šalianskeho Maťka
Cieľ DU:
• predstaviť priority domovskej krajiny rovesníkom zo SR,
• účastníci DU UMB predstavia SR krajanským rovesníkom,
• prostredníctvom slovenského jazyka poznať priority SR v EÚ,
• historický exkurz slovenskou korunou až po €,
• pozitíva € pre európske krajín,
• Vysoké Tatry – prírodné, historické a kultúrne superlatívum SR
• živá komunikácia s účastníkmi Detskej univerzity UMB so SR;

Tematický okruh: Slováci a európske kultúrne dedičstvo
Aktivita:

Letná škola ľudového tanca – 3. ročník

Termín:

01. – 07. júl 2010

Miesto:

Hotel Hutník**/Hutník*** Tatranské Matliare

Gestor LŠĽT:

Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠ SR

Garant LŠĽT:
• MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov,
• Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
• FS Matičiarik Banská Bystrica
Cieľová skupina: členovia žiackych a mládežníckych krajanských FS a ich
Choreografi;
Cieľ LŠĽT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezentácia tanečnej a hudobnej kultúry slovenskej minority v zahraničí v SR,
Oboznámenie sa s jazykovou a pohybovou kultúrou, jej postavením a poslaním vo
vývoji ľudstva - úvod do problematiky integrovanej edukácie,
Uplatňovanie pedagogických zásad rytmicko-pohybových a dramatických aktivít ako
podnety alternatívnych metód pri formovaní pohybovej, hudobnej a jazykovej kultúry
dieťaťa,
Oboznámenie sa s hudobno-tanečnými hrami ako metódou integrovaného
vyučovania z didaktického hľadiska a ich metodickej postupnosti,
Aplikovanie jazykové poznatky v školskej praxi a pri rozmanitých aktivitách vo sfére
svojho odboru v domovskej krajine,
flexibilne aplikovať nové získané odborné metodické poznatky na podmienky praxe
v domovskej krajine,
zapájať odborné vedomosti do interdisciplinárnych znalostných súvislostí,
revitalizácia kalendárových tradícií ľudovej kultúry,
spôsobilosť vytvoriť záverečné choreografie ľudových tancov,
osvojenie si základných pohybových zručností z metodiky a didaktiky ľudových
tancov;

Tematický okruh: Slováci a európske kultúrne dedičstvo
Aktivita:

Letná škola ľudových remesiel

Termín:

22. – 31. júl 2010

Ubytovanie a strava: ŠD2 a ŠJ2 SÚZ UMB Komenského 20 Banská Bystrica
Gestor LŠĽR: Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠ SR
Garant LŠĽR:
• MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov
• Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná ulica v Banskej Bystrici
Cieľová skupina:
•
•
•
•

od 15 rokov

Študenti stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí,
Učitelia všetkých stupňov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí,
Krajanskí kultúrni pracovníci,
Folkloristi;

Cieľ LŠĽR:
 revitalizácia starých slovenských remesiel,
 remeselnícka slovenská terminológia
 remeselnícky žargón
 revitalizácia slovenskej ľudovej piesne s remeselníckou tematikou

Tematický okruh: Olympionizmus v nás
Aktivita:

Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny

Termín:

20. – 30. jún 2010

Miesto:

Hotel Hutník Tatranské Matliare

Gestor OT:

Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠ SR

Garant LŠO:
• MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov ,
• Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB;
Cieľová skupina OT:
• deti z Ukrajiny postihnuté černobyľskou katastrofou
Cieľ OT:
• plnenie Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
• revitalizácia psychického a fyzického zdravia potomkov černobyľskej katastrofy,
prezentácia slovenských prírodných superlatívov a historických pamiatok Vysokých;

Tematický okruh: Olympionizmus v nás
Aktivita:

Letný tábor pre deti z Maďarska Tatranské leto

Termín:

02. – 07. august 2010

Miesto:

Hotel Hutník Tatranské Matliare

Gestor LTDM:

Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠ SR

Garant LTDM:
• MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov ,
Cieľová skupina:
• žiaci základných a stredných škôl v Maďarsku bez rozdielu materinského jazyka
Cieľ LTDM:
• prostredníctvom slovenského jazyka poznať kultúrne, historické, prírodné
a etnografické superlatívy Vysokých Tatier a Spiša v rámci kultúrneho a prírodného
dedičstva SR,
• stretnutia s významnými súčasnými osobnosťami z oblasti športu,
• živá komunikácia so slovenskými rovesníkmi
Počet účastníkov LTDM:

50 žiakov + 4 učitelia:

