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Metodického centra
Univerzity Mateja Bela
pre Slovákov žijúcich v zahraniþí

Banská Bystrica 2013

Škola v prírode s lyžiarskym
1.-7.marec 2013, Penzión
Limba Donovaly
Odborný garant:
doc. PaedDr. JiĜí Michal, PhD.
Na špecializovanom kurze sa
stretlo 43 detí a uþiteĐov z Maćarska, Ukrajiny, PoĐska a Srbska.
V prekrásnom prostredí lyžiarskeho strediska Donovaly bolo
pre žiakov pripravené množstvo
pohybových a spoloþenských
aktivít. Po skúsenostiach z predošlých rokov bol do kurzu opäĢ
okrem lyžiarskeho výcviku zaradený aj atraktívny snowboarding.
Pre veĐkú väþšinu detí - 81% - bol
tento kurz vôbec prvou skúsenosĢou s lyžami. O to milšie bolo
prekvapenie inštruktorov, keć
na druhý deĖ všetci žiaci zvládli
jazdu na svahu a tak isto aj jazdu
na vleku.
Po každodennej lyžovaþke
a snowboardovaní deti þaka-
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li netradiþné športové aktivity
a zábava: plávanie a saunovanie,
hádzanie šípok, ringo krúžky,
stolný tenis, streĐba zo vzduchovky a pod. Okrem tohto
programu sme pre deti pripravili aj krásnu vyhliadku na Novú
hoĐu (1363 m. n. m.), na ktorú
sme sa vyviezli lanovkou. Dôle-
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a snowboardovým výcvikom

žitou úlohou tohto projektu bolo
zdokonalenie detí zo zahraniþia
v slovenskom jazyku a nadviazanie nových kontaktov a priateĐstiev medzi sebou. Lyžiarsky
a snowboardový kurz bol ukonþený slávnostným odovzdávaním
diplomov, diskotékou a pozvaním na ćalší roþník kurzu.

žijúcich v zahraniþí
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SúĢaž krajanských

17.-23.máj 2013, Penzión
Limba Donovaly
Odborný garant:
doc. PaedDr. JiĜí Michal, PhD.
Úþastníkmi aktivity bolo 52
detí a pedagógov z Maćarska,
Srbska a Ukrajiny. Deti sa poþas
pobytu zdokonalili v základných
herných þinnostiach vo futbale
a spoznali nové netradiþné hry
v prírode, floorbal, futsal, ringo, freesbe... VoĐnoþasové aktivity boli dopĎĖané aktivitami
v bazéne a saune, streĐbou zo
vzduchovky a luku a inými pohybovými hrami. Všetky športové aktivity sme realizovali pod
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odborným vedením skúsených
pedagógov z Katedry telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB.
V rámci voĐnoþasových vzdelávacích aktivít bol pre deti pri-

pravený výlet do rozprávkového
sveta Pavla Dobšinského v Habakukoch a turistika na Novú
hoĐu v nadmorskej výške 1361
m.n.m. TýždeĖ plný zábavy a zážitkov bol ukonþený odovzdávaním diplomov, rôznych cien
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škôl vo futbale

a výherných pohárov. Deti odchádzali s novými schopnosĢami
vo futbale, ale aj s novými skúsenosĢami v netradiþných hrách
aj v iných športoch, ktoré doposiaĐ ani nepoznali. Odmenou
pre organizátorov boli slziþky na
tvárach detí v závere krásneho
týždĖa v krajine, kde majú ich
rodiny korene.

žijúcich v zahraniþí
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Škola v prírode pre Slová
17.-27.máj 2013,
Starý Smokovec

každodennom programe – všetky aktivity získavali podstatne
vyššiu fyzickú nároþnosĢ už len
pohybom v najbližšom okolí ubytovacieho zariadenia.
Vyuþovanie pre žiakov 1.stupĖa základných škôl zabezpeþovali doktorandky Pedagogickej
fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici – Mgr. Andrea
Poliaková a Mgr. Zuzana Lynch.

Odborný garant:
PhDr. Zuzana Drugová
Škola v prírode pre Slovákov
žijúcich v Maćarsku a Srbsku sa
v máji 2013 konala v prostredí
Vysokých Tatier. Pobyt v kopcovitom teréne Vysokých Tatier
umožnil našim mladým Slovákom zažiĢ si tieto veĐhory pri
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kov z Maćarska a Srbska
Vyuþovanie odborných predmetov z oblasti prírodných vied
a histórie sme zabezpeþili prostredníctvom odborných pracovníkov v Podtatranskom múzeu
v Poprade, priþom þasĢ z prednášok sa konala priamo v múzeu.
Dôležitou vzdelávacou súþasĢou
bol poznávací celodenný výlet do
Belianskej jaskyne, na Spišský
hrad a do historického mesta Levoþa. Doplnkovým vzdelávacím

programom bol výlet pozemnou
lanovkou na Hrebienok a následne pešia túra na Zamkovského
chatu. Tí vytrvalejší sa prešli až
po Lomnickú vyhliadku, najvytrvalejší prišli až na Skalnaté Pleso.
Pre deti bola zaujímavá celodenná návšteva Aquacity v Poprade.

žijúcich v zahraniþí
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Škola v prírode pre Slová

Do programu sme zaradili aj
požadovaný výlet na Štrbské
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Pleso. NeoddeliteĐnou súþasĢou
voĐnoþasových
aktivít boli súĢaže v zmiešaných
družstvách, ktoré
výrazne prispievajú ku vzájomnej komunikácii
v slovenskom jazyku.
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kov z Maćarska a Srbska

žijúcich v zahraniþí
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Ozdravný tábor
20.-30.jún 2013,
Tatranská Lomnica
Odborný garant:
Bc. Magdaléna Mikušová
CieĐom aktivity bolo predovšetkým zabezpeþiĢ prostredníctvom atraktívneho a pre
deti zaujímavého programu pobyt detí v prírode a na þerstvom
tatranskom vzduchu, poznanie
slovenskej prírody, vytváraĢ
kladný vzĢah k prírode, spoznávaĢ krásy Slovenska, získaĢ nové
zruþnosti a schopnosti formou
tvorivých dielní, prežiĢ jedineþné zážitky, na ktoré budú
deti dlho spomínaĢ, nauþiĢ deti
spolupracovaĢ v tímoch, umožniĢ im získanie nových priateĐov... Všetky plánované ciele sa
nám podarilo splniĢ zážitkovou
a poznávacou formou, ktorú deti veĐmi pozitívne prijali.
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pre deti z Ukrajiny

Priebeh aktivity sa vydaril
nad oþakávania mladého realizaþného tímu, ukrajinské deti
boli nadšené a vćaþné za každú
aktivitu. S ukrajinským pedagogickým sprievodom sa veĐmi
dobre spolupracovalo ako v oblasti organizaþnej, tak aj v oblasti
jazykového prekladu.

Aktivitu hodnotíme veĐmi pozitívne – dôkazom skutoþnosti,
že nie všetko je možné vyjadriĢ
slovami, boli slziþky detí pri ich
odchode domov.

žijúcich v zahraniþí

ł

www.mc.umb.sk

11

SúĢaž digitálnej fotografie
Pobyt víĢazov 20.-23.júna 2013
Odborný garant:
Mgr. art. Lukáš Matejka

Marina. VIII. trieda, 14 rokov. VIDÍM ġA VAVRA.
V roku 2013 sme po prvý krát
prešli od klasickej maĐby k modernej technike. Do uzávierky
súĢaže 30.4.2013 zaslali mladí
umelci v kategórii Digitálnej
fotografie na tému CESTOU
spolu 81 fotografií, na tému
Z INÉHO POHďADU 38 fotografií a na tému PORTRÉT/
AUTOPORTRÉT spolu 40 fotografií. V kategórii krátkej
filmovej tvorby zaslalo svoje
krátke filmy spolu 8 mladých

tvorcov. Do súĢaže sa zapojili
žiaci z krajín Chorvátsko, Maćarsko, Srbsko a Ukrajina. Závereþného sústredenia a odovzdávania
cien sa v dĖoch 20.-23.júna 2013
zúþastnilo spolu 24 mladých
umelcov a ich pedagógov.
Z hodnotenia odbornej poroty
vyberáme úvodné konštatovanie:
Zaujímavý aspekt, ktorý sa v zaslaných prácach objavoval, bol
námet prírody a þloveka takmer v

Monika Buþek. VI. trieda, 12 rokov. ROSIýKA

Alisa Kuric.VII. trieda,
13 rokov. KTO SOM
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a krátkej filmovej tvorby

Josipa Štenc.VII. trieda,
13 rokov, PRIATEďKY
každej fotografii. Je vidieĢ zvláštny moment prepojenia detí s prí-

žijúcich v zahraniþí
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Josipa Štenc.VII. trieda,
13 rokov, RADOSġ ZO ŽIVOTA

Anamarija Kanisek. VII. trieda,
13 rokov, MLADOSġ RADOSġ

rodou. V globálnom význame by
sa dalo povedaĢ, že charakterom
súĢaže bola príroda, prípadne
vzĢah medzi þlovekom a prírodou.
Porotu prekvapila schopnosĢ mladých Đudí hĐadaĢ a nachádzaĢ detaily, štruktúry a zaujímavé kompozície, vziaĢ fotoaparát þi kameru
a pozrieĢ sa na svet oþami þloveka,
pre ktorého je všetko nové a neobjavené. Zo všetkých týchto obrazov je možné si utvoriĢ predstavu
o prostredí, v ktorom deti žijú,
o vzĢahoch k nemu, ale i o vzĢahoch medzi nimi navzájom. VnímavosĢ detí odbornú porotu fas-

cinovala natoĐko, že zrazu jej deti
zo zahraniþia napriek diaĐke prišli
veĐmi blízke.

www.mc.umb.sk
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Škola v prírode pre Slovák
28.jún – 8.júl 2013,
Starý Smokovec
Odborný garant:
Mgr. Ján Sitarþík
Škola v prírode pre Slovákov
žijúcich v Chorvátsku a PoĐsku
sa na prelome júna a júla 2013
konala v prostredí Vysokých Tatier. Požiadavka Ministerstva
školstva znela práve na lokalizáciu pobytu našich krajanov
v prostredí Vysokých Tatier, ktoré sú prírodnou zvláštnosĢou – s
cieĐom predstaviĢ našim mladým
krajanom slovenský prírodný
klenot.
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ov z Chorvátska a PoĐska

Systém vyuþovania prebiehal
podobne ako v 1.turnuse, zmeny
v programe vyplývali z aktuálneho poþasia, ale aj z požiadaviek sprevádzajúcich pedagógov
a schopností zúþastnených detí.
Kećže súþasĢou pobytového
balíka bola aj Tatry card, ktorá
nám umožnila cestovanie tatranskými železnicami zdarma,
nebol problém presunúĢ sa do

žijúcich v zahraniþí
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Škola v prírode pre Slovák
Popradu a absolvovaĢ odborné
hodiny priamo v expozíciách
Podtatranského múzea, prípadne s odborníkom z tejto inštitúcie absolvovaĢ prehliadku mesta
a jeho pamätihodností. Celodenný poznávací výlet do Belianskej
jaskyne a na Spišský hrad ostal
v našom programe, ale turistiku
na Skalnaté Pleso sme nahradili
jednoduchším výletom. SúþasĢou
2.turnusu Školy v prírode boli výlety do okolia Starého Smokovca.
Aj v tomto turnuse deti nadchla
návšteva Aquacity v Poprade –
kde vćaka celodennému lístku
mali deti možnosĢ zažiĢ všetky
druhy bazénov aj napriek chladnému poþasiu. Do programu sme
zaradili aj požadovaný výlet na
Štrbské Pleso. Aj v tomto turnuse
sa nám potvrdilo, že voĐnoþasové
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aktivity realizované formou súĢaže v zmiešaných družstvách výrazne prispeli k vzájomnej komu-

nikácii detí a zároveĖ sa nauþili
navzájom spolupracovaĢ mladší
žiaci so staršími.
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ov z Chorvátska a PoĐska

žijúcich v zahraniþí
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Letná škola báb
7.-15.júl 2013,
Banská Bystrica
Odborný garant:
Mgr. art. Iveta Škripková
Letnú školu bábkového divadla sme v roku 2013 organizovali po prvý krát a jej cieĐom bola
pomoc mnohým aktívnym divadelným súborom, ktoré pracujú
v živých krajanských prostrediach. Za odbornú garantku sme
oslovili významnú slovenskú
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bkového divadla
scenáristku a autorku mnohých
divadelných hier, Ivetu Škripkovú, ktorá je zároveĖ riaditeĐkou
Banskobystrického divadla na
Rázcestí. Práve naviazanie kvalitného odborného programu
na kolektív aj prostredie tohto
divadla nás viedlo k lokalizácii
letnej školy do priestorov v Banskej Bystrici.
Zúþastnených 31 detí a ich 7
vedúcich z Rumunska, Srbska
a Ukrajiny absolvovalo bohatý
odborný program. Deti pracovali v štyroch tvorivých dielĖach
–animaþnej, hereckej, tvorivej
a výtvarnej – v ktorých si pod
vedením renomovaných odborníkov – režiséra, hercov a vý-

žijúcich v zahraniþí
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tvarníþky divadla – vyskúšali
všetky umelecké þinnosti, ktoré
sa na prácu v bábkovom divadle
viažu.

www.mc.umb.sk

Z hodnotenia odbornej garantky vyberáme: BDNR je známe tým, že komunikuje so svojimi
divákmi nielen prostredníctvom
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Letná škola báb
divadelných inscenácií, ale aj rôznorodými akciami, perfomatívnymi, paradivadelnými, happeningovými, v ktorých nadväzuje
iný druh komunikácie s divákmi.
Je známe mnohými projektami
spolupráce so školami, preto bolo
viac ako prirodzené, že Letná škola bábok pre krajanov a krajanky
bola vítanou akciou pre samotné
divadlo. Znamenala nový priestor
pre doteraz nezažitú komunikáciu s krajanmi.

20

Metodické centrum UMB pre Slovákov

kového divadla

žijúcich v zahraniþí
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Letná škola mlad
7.-15.júl 2013,
Vyšné Ružbachy
Odborný garant:
Mgr. Miroslava Kozáková
CieĐom odbornej þasti letnej školy mladých informatikov
bolo oboznámenie sa žiakov so
základnými princípmi poþítaþovej grafiky a získanie zruþností
pri spracovaní digitálnej fotografie s dôrazom na osvojenie si
slovenského názvoslovia. Každý
deĖ, v ktorý prebiehala výuþba,
bol rozdelený na dve þasti: teoretickú a praktickú. Teoretická
þasĢ prebiehala v uþebni s interaktívnou tabuĐou, ktorá sa veĐmi dobre osvedþila pri aktivácii
žiakov. Okrem prezentácie teoretických poznatkov boli hodiny
doplnené o rôzne hry s využitím
interaktívnej tabule, kde si žiaci zdokonaĐovali svoju znalosĢ

22

Metodické centrum UMB pre Slovákov

dých informatikov

slovenského jazyka. Pri výuþbe
praktickej þasti bola k dispozícii
poþítaþová uþebĖa, v ktorej mal
každý žiak k dispozícii jeden
poþítaþ. Žiaci pracovali s progra-

žijúcich v zahraniþí
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Letná škola mlad

mom Google Picasa, ktorý je
dostupný zdarma a môžu ho
používaĢ aj po návrate domov
na svojich poþítaþoch. Okrem
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základných funkcií programu,
akými sú katalogizácia fotografií alebo ich orezávanie sa žiaci
nauþili aj pokroþilejšie operácie

ako je aplikovanie rôznych efektov a vytváranie koláží. Napriek
veĐkým rozdielom vo veku a jazykových schopnostiach žiakov

Metodické centrum UMB pre Slovákov

dých informatikov
sa podarilo splniĢ cieĐ þoho dôkazom sú pohĐadnice, ktoré žiaci
s využitím získaných vedomostí
a zruþností na záver letnej školy
vytvorili.
Aj na tejto aktivite sme na
špeciálne vyžiadanie úþastníkov
z PoĐska využili model animaþných aktivít formou zaradenia
úþastníkov do zmiešaných súĢažných družstiev. Aj na tejto
aktivite sa nám tento systém
osvedþil a stretol sa predovšetkým s pochopením detských
úþastníkov.

žijúcich v zahraniþí
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Krajanská detská bi
5.-15.júl 2013
Odborný garant: Dr.h.c.
prof. PhDr.Beata Kosová, CSc.
V roku 2013 sme detskú krajanskú univerzitu z poverenia
Ministerstva školstva organizovali po prvý krát ako bilingválnu.
V záujme vytvorenia þím viacerých možností pre vzájomné
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poznávanie sa detí z krajanských
prostredí rôznych krajín sme
tento roþník pripravili paralelne
s 1.roþníkom Letnej školy bábkového divadla. Spoloþné ubytovanie, þasĢ spoloþného programu
potvrdili naše zámery – a úþastníci oboch aktivít spoznali podstatne viac kamarátov.

Z odborného hĐadiska sme
v roku 2013 zaradili do programu
detskej univerzity viac poznávacích výletov a ćalšiu þasĢ vzdelávacích aktivít sme nahradili
vzdelávaním priamo v historických budovách v Banskej Bystrici. Na úvod aktivity sme zaradili
do programu výlet do Banskej
Štiavnice, ktorá je zapísaná do

Metodické centrum UMB pre Slovákov

lingválna univerzita
prostredníctvom
divadelného
predstavenia v Bábkovom divadle na Rázcestí a moderných
vzdelávacích aktivít v Literárnom
a hudobnom múzeu v Štátnej
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Históriu Banskej Bystrici
frekventanti spoznali vzdelávacím programom v modernej stálej expozícii v Matejovom dome
a prírodné vedy prostredníctvom
výletu do okolia Banskej Bystrice. Bilingválnu þasĢ sme napĎĖali
využitím cudzojazyþných lektorátov v navštívených múzeách, ale
aj sledovaním kvalitných filmov
v anglickej jazykovej mutácii.
Už tradiþne najobĐúbenejšou je
na detskej univerzite téma za-

zoznamu Svetového kultúrneho
dediþstva UNESCO – a na Donovaly, kde okrem prírodných krás
frekventanti detskej univerzity
spoznali tvorbu Pavla Dobšinského prostredníctvom alternatívnej
formy jej prezentácie v Hababkukoch. V pracovnom týždni nasledovalo spoznávanie literátov
z prostredia Banskej Bystrice
– a to alternatívnymi formami

žijúcich v zahraniþí
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hraniþnej politiky v podaní doc.
Martina Klusa, ktorý sa stal zároveĖ moderátorom rokovania
Detského parlamentu v Historickej radnici mesta Banská Bystrica. Po rokovaní parlamentu si
absolventi Detskej krajanskej bilingválnej univerzity prevzali absolventské diplomy na slávnostnej promócii. V závere navštívili
úþastníci Vysoké Tatry.
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Letný tábor pre
22.-27.júl 2013,
Tatranská Lomnica
Odborný garant:
Iveta Badinková
Pre pobyt detí z Maćarska
sme zvolili zaujímavý a pestrý
program poskytujúci úþastníkom
spoznávanie prírodných krás Vysokých Tatier so substrátom etnografie, histórie, rozvoj jazyka
ako aj pohybovej kultúry.
V rámci poznávacej zložky –
hlavným zámerom je poznanie
regiónu Vysokých Tatier, prírodného a národopisného bohatstva
s akcentom na ochranu a zveĐaćovanie prírody, najmä v rámci Tatranského národného parku.
V rámci vzdelávacej zložky –
hlavným zámerom je priblíženie
elementárneho základu života
vo forme vody, vzduchu, zeme
a ohĖa v prepojení s ekotopom
Vysokých Tatier v intenciách
enviromentálneho pohĐadu na
problematiku a v symbiotickom
spojení s kultúrnym dediþstvom
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deti z Maćarska

starých Slovanov a rozvojom
slovenského jazyka.
V rámci výchovnej zložky –
hlavným zámerom je rozvoj sociálnych, životných a komunikaþných kompetencií, s akcentom
na hrdosĢ, na svoje rodné korene
a odkaz predkov.
V rámci relaxaþnej zložky –
dôraz je kladený na aktívny oddych,
priamu participáciu úþastníkov
na realizovaní rámcového plánu,
rozvoj telesnej kultúry a zdatnosti
v rámci pohybových aktivít s priamym pozitívnym pôsobením vysokohorského prostredia.
Zábavná zložka - je integrálnou súþasĢou všetkých hore uvedených zložiek s ohĐadom na þas konania podujatia – letné prázdniny.

žijúcich v zahraniþí
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Škola v prírode pre Slovák
16.-26.august 2013,
Starý Smokovec
Odborný garant:
Mgr. Ján Sitarþík
Škola v prírode pre Slovákov
žijúcich v Rumunsku a na Ukrajine sa v auguste 2013 konala
rovnako ako jej dva predchádzajúce turnusy v Starom Smokovci, v prostredí Vysokých Tatier.
Vyuþovanie
pre
žiakov
1.stupĖa aj 2.stupĖa základných

škôl sme realizovali podobným
systémom, ako dva predchádzajúce turnusy – s využitím
odborných kvalifikácií jednak
pedagógov Pedagogickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici, jed-
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Metodické centrum UMB pre Slovákov

ov z Rumunska a Ukrajiny
nak regionálnych odborníkov
z Podtatranského múzea v Poprade. Kećže súþasĢou aj tohto
pobytového balíka bola Tatry
card, program sme doplnili
o viaceré cesty s využitím cestovania po tatranskej železnici
Dôležitou vzdelávacou súþasĢou
ostal poznávací celodenný výlet
do Belianskej jaskyne a na Spišský hrad. Doplnkový vzdelávací program v popoludĖajších
hodinách sme prispôsobovali
možnostiam a požiadavkám
úþastníkov – súþasĢou progra-

žijúcich v zahraniþí
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Škola v prírode pre Slovák
mu samozrejme ostala obĐúbená celodenná návšteva Aquacity v Poprade. Do programu
sme aj v tomto turnuse zaradili
animaþné hry v prostredí Starého Smokovca, vćaka ktorým
úþastníci spoznali aj kalváriu
s umeleckými výtvormi mladých
tvorcov, ako aj viaceré náuþné
a poznávacie chodníky. NeoddeliteĐnou súþasĢou voĐnoþasových aktivít ostali súĢaže v zmiešaných družstvách.
PodĐa hodnotenia dospelého
pedagogického dozoru z oboch
krajín Škola v prírode vo Vysokých Tatrách splnila svoje
edukaþné aj poznávacie ciele,
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zároveĖ podstatnou mierou
prispela k využívaniu slo-ven-

ského jazyka v bežnej komunikácii zúþastnených žiakov.

Metodické centrum UMB pre Slovákov

ov z Rumunska a Ukrajiny

žijúcich v zahraniþí
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Didaktický kurz
25.-31.august 2013,
Banská Bystrica
Odborný garant: prof.
PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB
v Banskej Bystrici a Metodické
centrum pre Slovákov žijúcich
v zahraniþí a zahraniþných študentov CCV UMB zorganizovali
v þase školských prázdnin od
25. augusta do 31. augusta 2013
didaktický kurz s názvom „Rozvíjanie diagnostických, evalvaþných a hodnotiacich kompetencií uþiteĐov základných škôl“.
Zúþastnili sa ho uþitelia prvého
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a druhého stupĖa ZŠ zo Srbska.
Boli to pedagógovia zo slovenských základných škôl: ZŠ Jána
ýajaka v Báþskom Petrovci; ZŠ
J. Kollára v Selenþi; ZŠ J. M.
Dragutina v Hložanoch; ZŠ Sveti Sava
v Báþskej Palanke; ZŠ
Janka ýmelíka v Starej
Pazove a ZŠ ďudovíta
Štúra v Kysáþi.
Vzdelávanie
zahraniþných
uþiteĐov
trvalo päĢ dní a obsahovalo témy: Evalvácia a autoevalvácia
školy;
Diagnostikovanie a hodnotenie
kolektívu
školskej
triedy a jednotlivého
žiaka,
Individuálne,
osobnostné, sociálne
a vzdelávacie špecifiká žiakov, Evalvácia
a hodnotenie edukaþného procesu a jeho výstupov
a Autoevalvácia uþiteĐa. Nové
vedomosti a zruþnosti z oblasti
školskej evalvácie a autoevalvácie uþiteĐom slovenských škôl
v Srbsku sprostredkovali zamestnanci Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky,
PF UMB v Banskej Bystrici: Dr.
h. c. prof. PhDr. Beata Kosová,
CSc.; prof. PhDr. Bronislava
Kasáþová, CSc.; doc. PaedDr.
Alena Doušková, PhD.; doc.

Metodické centrum UMB pre Slovákov

pre pedagógov

PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.; Mgr.
Mariana
Cabanová,
PhD. a Mgr. Marian
Trnka, PhD. Didaktický kurz bol ukonþený
závereþnými prezentáciami úþastníkov pred
trojþlennou skúšobnou
komisiou v piatok 30.
8. 2013. Uþitelia slovenských škôl zo Srbska
v prezentáciách preukázali nové vedomosti
a zruþnosti. Kurz hodnotili pre svoju ćalšiu
výchovno-vzdelávaciu
þinnosĢ ako veĐmi prínosný.

žijúcich v zahraniþí
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Fakulty UMB Banská Bystrica

1. Filozofická fakulta UMB
Fakulta prírodných vied
2. Ekonomická fakulta UMB
Metodické centrum UMB
3. Právnická fakulta UMB
4. Pedagogická fakulta UMB
5. Fakulta politických vied
a medzinárodných vzĢahov UMB

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraniþí zaþalo svoju þinnosĢ na pôde Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici 1.januára 1993. Jeho þinnosĢ je od jeho vzniku rámcovo viazaná dohodou medzi
Univerzitou Mateja Bela a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
ýinnosĢ Metodického centra sa len postupne profilovala smerom k súþasnej ponuke - v prvých rokoch
sa Metodické centrum stalo známym v krajanskom prostredí prostredníctvo Didaktických kurzov pre
pedagógov, ktoré organizovala Mgr.Anita Murgašová.
Od roku 2008 centrum 1.-krát organizovalo Školu v prírode pre žiakov škôl s vyuþovacím jazykom
slovenským v zahraniþí a Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny, v júli 2008 zaþalo aj ćalšie nové projekty 1. roþník Letnej školy Đudového tanca a Letný tábor pre deti z Maćarska.
Od januára 2010 získalo Metodické centrum 3 nové poverenia zo Sekcie medzinárodnej spolupráce
Ministerstva školstva Slovenskej republiky na aktivity: Lyžiarska škola pre žiakov škôl s vyuþovacím
jazykom slovenským v zahraniþí, Letná športová olympiáda pre žiakov škôl s vyuþovacím jazykom
slovenským v zahraniþí a Letná škola Đudových remesiel pre krajanov.
V roku 2013 sa do dvanástich rôznych aktivít zapojilo spolu 788 zahraniþných Slovákov, aktivít na
Slovensku sa zúþastnilo spolu 616 úþastníkov. V súþasnosti v Metodickom centre Univerzity Mateja Bela
pre Slovákov žijúcich v zahraniþí a zahraniþných študentov pôsobí PhDr. Zuzana Drugová.
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