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Metodické centrum pre Slováko

M

etodické
centrum
pre Slovákov žijúcich
v zahraniþí Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
pracuje v krajanskom prostredí
od roku 1993. ýinnosĢ Metodického centra je urþovaná predovšetkým dohodou medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej
Bystrici a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktoré
ako gestor vzdelávacích aktivít
pre Slovákov žijúcich v zahraniþí urþuje konkrétne vzdelávacie
aktivity na každý rok poverovacím listom. V posledných rokoch
sa ale dostáva naše pracovisko
do povedomia krajanov aj ako
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metodické centrum, ktoré vie
pomôcĢ s individuálnymi potrebami našich krajanov.
Od roku 2011 organizuje Metodické centrum vzdelávacie
aktivity v spolupráci s mladými
pedagógmi aj absolventmi Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, þo prinieslo viditeĐné
oživenie vzdelávacích programov
v ich obsahu aj forme. Podstatou
každého vzdelávacieho pobytu je
vyplnenie programu poþas celého dĖa – v dopoludĖajších hodinách alternatívnymi formami
vzdelávania, v popoludĖajších
hodinách súĢažami v zmiešaných
družstvách, ktoré prirodzeným
spôsobom vedú zúþastnené deti
ku komunikácii v slovenskom
jazyku. NeodmysliteĐnou þasĢou
našich vzdelávacích podujatí sú
návštevy do tých múzeí, ktoré

Na o¿ciálnej návšteve UMB
sme privítali predsedníþku
NRSNM zo Srbska Annu
Tomanovú Makanovú
s delegáciou
ponúkajú moderné a interaktívne
prehliadky, ale aj poznávanie prírodných klenotov Slovenska. Naši
mladí pedagógovia sú zároveĖ
kamarátmi a pozitívnymi vzormi
pre mladé Slovenky a Slovákov zo
zahraniþia – a prostredníctvom

S úþastníkmi Letnej školy Đudového tanca v Zokovom Gaji,
Chorvátsko

Metodické centrum UMB pre Slovákov

ov žijúcich v zahraniþí UMB v BB

Metodické centrum vydalo dôležitý metodický materiál z Výskumu slovenských Đudových tancov v Banáte, Báþke
a Srieme – lektori a úþastníci školenia
priateĐstiev pokraþuje komunikácia v slovenskom jazyku aj po
ukonþení našich vzdelávacích
podujatí.

šich prostredí, z ktorých vyplýva
aj špeci¿ckosĢ Vašich potrieb.
A o ich napĎĖanie sa predovšetkým snažíme.

publiky realizovali v roku 2014.
Texty vyberáme z hodnotení odborných garantov jednotlivých
aktivít.

Metodické centrum Univerzity Mateja Bela si svoje metodické
poslanie plní aj formou externej
spolupráce so spolkami a združeniami Slovákov žijúcich v zahraniþí – a to pomocou pri príprave a realizácii projektov ale aj
realizáciou výjazdových kurzov.
Ponúkame okrem iného aj realizáciu výjazdovej formy populárnej Letnej školy Đudového tanca
– do Vášho prostredia Vám privedieme odborníkov, ktorí budú
pracovaĢ priamo s Vašimi deĢmi.
Ponuku vieme rozšíriĢ o všetky
formy tradiþnej kultúry, ale aj
o ćalšie výjazdové kurzy podĐa
Vašich požiadaviek, pretože si
uvedomujeme špeci¿ckosĢ Va-

V našom už treĢom Bulletine
Vám prinášame struþné informácie o aktivitách, ktoré sme
na základe poverovacieho listu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-

PhDr.Zuzana Drugová
Programová manažérka
Metodického centra UMB
pre Slovákov žijúcich v zahraniþí
a zahraniþných študentov
zuzana.drugova@umb.sk

žijúcich v zahraniþí
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Školenie k Metodickému DVD o Đudových tancoch Kovaþica 2014

www.mc.umb.sk
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Škola v prírode s lyžiarskym
Škola v prírode s lyžiarskym
a snowboardovým výcvikom
24.2.-2.3.2014
Penzión LIMBA Donovaly
Odborný garant:
doc.PaedDr.JiĜí Michal, PhD.
43 úþastníkov z Maćarska,
PoĐska, Srbska a Ukrajiny
Lyžiarsky a snowboardový výcvik prebiehal v krásnom lyžiarskom stredisku Donovaly, kde
boli pre deti pripravené mnohé
zaujímavé športovo – pohybové
aktivity. Pre mnohé deti to bolo
nieþo úplne nové. Niektorí sa
stretli prvýkrát s lyžami, iní zasa
prvýkrát stáli na snowboarde.
Práve preto boli inštruktori milo
prekvapení, keć na druhý deĖ
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všetci žiaci zvládli jazdu na svahu a tak isto aj jazdu na vleku. Do

základného výcviku boli zapojení
aj krajanskí uþitelia, ktorých do-

Metodické centrum UMB pre Slovákov

a snowboardovým výcvikom

žijúcich v zahraniþí
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Škola v prírode s lyžiarskym
kázali inštruktori nauþiĢ základy
carvingu, resp. snowboardingu.
Po nároþnom dni na svahu
sa deti každý deĖ tešili na netradiþné športové aktivity, ktoré
pre nich zabezpeþovali inštruktori. Deti sa striedali pri jednotlivých aktivitách: hádzanie
šípok, ringo krúžky, stolný tenis,
streĐba zo vzduchovky na terþ,
plávanie, saunovanie a pod.
Jednotlivé aktivity vyvrcholili
súĢažou medzi rovesníkmi, kde
najlepší boli odmenení. Okrem
tohto programu sme deĢom uká-
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Metodické centrum UMB pre Slovákov

a snowboardovým výcvikom

zali Habakuky a vyviezli sme sa
lanovkou na Novú hoĐu (1363 m.
n. m.).

žijúcich v zahraniþí
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SúĢaž digitálnej fotogra¿e
Práca v plenéri

SúĢaž digitálnej fotogra¿e
a krátkej ¿lmovej tvorby
24.-27.6.2014
UMB Banská Bystrica
Odborný garant:
Mgr.art. Lukáš Matejka
326 zaslaných prác,
24 úþastníkov - víĢazov
zo Srbska a Ukrajiny
Práce zasielali súĢažiaci prostredníctvom špeciálne vytvorenej webovej stránky – už tento
moment znamenal, že sme poznali – v lepšom prípade – meno
autora, ale nie krajinu jeho pôvodu. Odborná porota hodnotila
práce anonymne, bez ohĐadu na
krajinu pôvodu autora práce –

Dijana Bobošová
1. miesto Makro - 13rokov
Kvapky

Špania Dolina poskytla
priestor pre tvorivé þinnosti

a teda jediným kritériom bola
kvalita zaslanej práce.
Slávnostné
vyhodnotenie súĢaže sa uskutoþnilo v
reprezentatívnych
priestoroch Stredoslovenskej galérie
v Banskej Bystrici. Odborná
porota súĢaže v zložení Lukáš
Matejka (predseda), Matej
Mazák a Martina Krþová spolu s organizátorom podujatia
Metodickým centrom UMB pre
Slovákov žijúcich v zahraniþí
pripravili priestor, projekciu
na plátno a udelili výhercom
ceny. Vyhodnotenia sa v roku
2014 po prvý krát zúþastnili

Hana Širková - 1. miesto
Okamih - 13 r. - Sen

David Kalko - 2. miesto Okamih 14 r. Zimná zábava

8

všetci autori ocenených prác,
ako aj ich pedagógovia.

Helena Mužnic - 3. miesto Okamih- Joel Dudaš - 2. miesto Makro 11 r. - Otec
Pavúk v sieti

Metodické centrum UMB pre Slovákov

a krátkej ¿lmovej tvorby

Úþastníci slávnostného vyhodnotenia
SúþasĢou slávnostného vyhodnotenia boli aj samostatné
projekþné bloky, v ktorých si
úþastníci pozreli všetky ocenené práce. SúĢažné práce boli
zasielané do 4 kategórii: Cestou
(89 fotogra¿í), ýlovek v okamihu (71 fotogra¿í), Makro (153
fotogra¿í) a Krátka ¿lmová
tvorba (13 ¿lmov). V porovnaní
s rokom 2013 sme zaznamenali
zvýšenie poþtu zaslaných prác
v každej z kategórií. Pre každú
kategóriu boli udelené 3 ceny,
ale udelená bola i špeciálna
Cena rektorky Univerzity Mate-

Kristína Dugová - 3. miesto
Makro - 12 r. - To bude chutiť!

Sára Srnková - 13 r. - 1. miesto
Cestou - Mráz

žijúcich v zahraniþí
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Viktor Valenta - 3. miesto Cestou 13 r. Nákladné auto

www.mc.umb.sk

Xénia Sýkorová - 14 r.- 2. miesto
Cestou - Zima v prírode

Zlatoslava Samoš - Ryby v tvare srdca Cena rektorky - kategória Cestou
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SúĢaž digitálnej fotogra¿e
Tvorivá dielĖa pixelácie

ja Bela, celkovo 13 hodnotných
cien a diplomov.
Pre prítomných úþastníkov
súĢaže sme pripravili aj dva zaujímavé workshopy: prvým bola
výuþba hravej pixelácie, tradiþná
animaþná technika stopmotion,
ktorá je založená na fotogra¿i a
ústi do ¿lmu. Táto technika, v
ktorej statický obrázok v rýchlom slede strieda ćalší obrázok,
pekne previazala fotogra¿u s
¿lmom a ukázala deĢom ćalšie
kreatívne možnosti práce s digitálnym pohyblivým obrazom.
Druhý workshop sme realizovali
na výlete do malebnej stredoslovenskej obce - Španej Doliny,
kde po príchode prebehla edukácia s manuálnymi funkciami
práce s digitálnou zrkadlovkou.
Presunuli sme sa najskôr do múzea paliþkovanej þipky v Klopaþke, kde boli úþastníci prostredníctvom fotogra¿í a dobových
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VíĢazi boli ocenení

artefaktov oboznámení s minulosĢou a životom historickej
banskej dediny. Poznávací výlet
mal okrem poznávania i tvorivý charakter, kećže deti poþas
takmer 3 hodín v Španej Doline

priebežne fotografovali scenérie
a dokumentovali priebeh výletu.
Deti medzi sebou komunikovali
v slovenskom jazyku a spoznávali prostredníctvom fotoobrazu
špeci¿ká banskej obce.

Výlet do Španej Doliny

Metodické centrum UMB pre Slovákov

a krátkej ¿lmovej tvorby

Slávnostné
vyhodnotenie
v historických
priestoroch
Bethlénovho domu

Slavnostné vyhodnotenie

žijúcich v zahraniþí
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Škola v prírode pre Slová
Stretnutie so snehom v máji

oravskej dediny v Zuberci, žiaci
2.stupĖa navštívili aj Múzeum
Janka KráĐa v Liptovskom Mikuláši. Cez víkend každý z turnusov
absolvoval aj výlet do Vysokých
Tatier, na Štrbské Pleso. Každý
z turnusov mal do programu zaradenú aj pešiu túru priamo po
turistických znaþkách Nízkych
Tatier, ale možnosĢ ich realizácie súvisela s daždivým poþasím
v lete 2014. Hotel poskytoval aj

Škola v prírode pre Slovákov
z Maćarska a Srbska
23.5.-1.6.2014
Hotel Junior Jasná,
Demänovská Dolina
Odborný garant:
PhDr. Zuzana Drugová
89 úþastníkov – 80 detí
a 9 dospelých
Všetky 3 turnusy Školy v prírode sme v roku 2014 realizovali
v krásnom prostredí Demänovskej Doliny a veĐkého hotela
Junior. SúþasĢou každého z turnusov bol poznávací výlet a exkurzia do Dobšinskej jaskyne Slobody, na Oravský hrad, do Múzea
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Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Maćarska a Srbska

Na bazéne každý druhý deĖ
Pri Vrbickom Plese

Obrázky z prírodnín

žijúcich v zahraniþí
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Škola v prírode pre Slová

Úþastníci z oboch krajín

V Demänovskej jaskyni
viac krát za pobyt malý bazén
priamo v areáli hotela. Všetky
popoludĖajšie hry a súĢaže boli
spravidla realizované v prírodnom prostredí v blízkom aj vzdialenejšom okolí hotela.
Vyberáme z hodnotenia sprevádzajúcich pedagógov školy
v prírode: Program bol pestrý a
zaujímavý. Každodenne žiaci spĎĖali zábavné, ale aj vzdelávacie
úlohy v družstvách. Dopoludnia
zvyþajne bolo organizované vyuþovanie, na ktorom sa žiaci v
priateĐskej a tvorivej atmosfére
uþili o Slovensku, kreslili, spievali a predstavovali svoju rodinu
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a svoju vlasĢ. Poobede sa žiaci
zabávali v bazéne alebo sa uþili
a potom pokraþovali s úlohami v
družstvách. Aj vo veþerných ho-

dinách sa zabávali. Výsledkom
týchto aktivít bolo vytvorenie
vzácnych priateĐstiev a zlepšenie
komunikácie detí v slovenskom

Na Oravskom
zámku

Metodické centrum UMB pre Slovákov

kov z Maćarska a Srbska

Deti z Erdevíka si priniesli aj
svoje kroje- sú na ne pyšné
jazyku. Tieto aktivity realizovali
mladé absolventky Pedagogickej
fakulty UMB. Na konci pobytu
družstvá boli vyhodnotené a dostali malé darþeky. Bez ohĐadu

žijúcich v zahraniþí

ł

Poćakovanie od detí
na to, že nám poþasie nežiþilo,
nechýbala nám veselá nálada.
Žiaci sa kamarátili, uþili sa a zabávali a všetci sme sa kochali v
nádhernej prírode Tatier. Do-

www.mc.umb.sk

mov sme sa vrátili s prekrásnymi
dojmami. Ćakujeme pani Zuzane Drugovej a jej spolupracovníþkam za pohostinnosĢ, starostlivosĢ a snahu.
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Ozdravný tábor
Ozdravný tábor pre deti
z Ukrajiny
16.-26.6.2014
Hotel Morava Tatranská
Lomnica
Odborný garant:
Ing.Magdaléna Mikušová
43 úþastníkov – 40 detí
a 3 dospelí
Špeci¿káciou
Ozdravného
pobytu je dôraz na aktívnom
trávení celých dní pri pohybe na
þerstvom vzduchu vo Vysokých
Tatrách. Na tento cieĐ využívame alternatívne formy vzdelávania, predovšetkým zážitkového
vzdelávania. Ozdravný pobyt
organizujeme na základe medzivládnej dohody - urþený je pre
ukrajinské deti z oblasti ýernobyĐu, ktoré k nám prichádzajú
s lídrami Nadácie pre deti Ukrajiny – Natašou a Olegom Šidenkovcami. V roku 2014 bol pobyt
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ukrajinských úþastníkov zvlášĢ
emotívny. Z hodnotenia odborného garanta vyberáme:
Priebeh aktivity sa vydaril
nad oþakávanie, ukrajinské deti
boli skvelé, s ukrajinským pedagogickým sprievodom sa veĐmi
dobre spolupracovalo ako v ob-

Metodické centrum UMB pre Slovákov

pre deti z Ukrajiny

lasti organizaþnej, tak aj v oblasti jazykového prekladu. Nebol
problém s komunikáciou ani
s deĢmi. Priebeh aktivity a plány
nám párkrát znepríjemĖovalo
len poþasie (silný vietor, prípadne dážć). Aktivitu vyhodnocujem veĐmi pozitívne, verím, že sa
všetkým deĢom páþilo a že si odniesli veĐmi veĐa krásnych zážitkov, na ktoré budú dlho spomínaĢ. Všetko nie je možné vyjadriĢ
slovami, za všetko však vypovedá
hodnotenie od detí - staþilo vidieĢ slzy pri ich odchode domov.

žijúcich v zahraniþí
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Škola v prírode pre Slovák
Škola v prírode pre Slovákov
z Chorvátska a PoĐska
27.6.-6.7.2014
Hotel Junior Jasná,
Demänovská Dolina
Odborný garant:
PhDr.Zuzana Drugová
Organizaþný garant:
Mgr. Miroslava Kozáková
91 úþastníkov – 84 detí
a 7 dospelých
Pre školy v prírode realizované Metodickým centrom UMB
sa riadime Metodickým materiálom, ktorý vypracovali doktorandky Pedagogickej fakulty
UMB Andrea Poliaková a Zuza-

V zubereckom skanzene
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na Lynch – z materiálu vyberáme: Na realizáciu jednotlivých

Vyhliadka na Nizke Tatry

Metodické centrum UMB pre Slovákov

k ov z Chorvátska a PoĐska
edukaþných aktivít sme zvolili
vzdelávací model integrované
tematické vyuþovanie (ćalej len
ITV), ktorý je založený na skúsenostnom, participatívnom a kooperatívnom uþení sa a vyuþovaní.
Škola v prírode, ako je už aj v jej
názve naznaþené, si vyžaduje využitie týchto moderných koncepcií
vyuþovania, ktoré so sebou nesú
i netradiþné metódy a formy práce. Okrem toho, ITV vychádza zo
sociálneho konštruktivizmu, ktorý je v súþasnosti mnohými erudovanými odborníkmi považova-

žijúcich v zahraniþí
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Kolektív pedagógov
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Škola v prírode pre Slovák
ný za jeden z najmodernejších,
najvplyvnejších a najvýznamnejších smerov v didaktike a súþasne nesie charakteristiky vyuþovania orientovaného na žiaka
þi humanistického vyuþovania.
Vyberáme aj z hodnotenia,
ktoré vo svojom þlánku uverejnili úþastníci z Chorvátska: DesaĢdĖová škola v prírode bola
pre žiakov veĐmi pouþná, spojilo
sa v nej umenie priateĐstva a komunikácia v slovenskom jazyku,
ktoré motivujú pre ćalšie uþenie
a vzdelávanie sa v slovenskom
jazyku, ako aj k upevĖovaniu ich
národnej identity.
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Bodovanie súĢaže družstiev

Metodické centrum UMB pre Slovákov

k ov z Chorvátska a PoĐska

žijúcich v zahraniþí
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Letná škola báb
Letná škola bábkového
divadla
7.-15.7.2014
Habakuky Donovaly
Odborný garant:
PhDr.Zuzana Drugová
Organizaþný garant:
Lenka Považanová
37 úþastníkov z PoĐska,
Rumunska, Srbska
a Ukrajiny
VzhĐadom na výrazné krátenie rozpoþtu na túto aktivitu,
keć rozpoþet na rok 2014 bol
nižší o 42% v porovnaní s predchádzajúcim rokom, museli sme
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Metodické centrum UMB pre Slovákov

kového divadla

odrieknuĢ kvalitnú spoluprácu
s profesionálnym Bábkovým
divadlom na rázcestí v Banskej
Bystrici a hĐadali sme alternatívne a pre deti zaujímavé riešenie.
VeĐmi dobre sa nám v roku
2014 osvedþila spolupráca s detským parkom HABAKUKY na
Donovaloch. Forma realizácie
celej vzdelávacej aktivity bola
ovplyvnená lokalizáciou parku
na Donovaloch a jeho programovou ponukou. Úþastníci Letnej

žijúcich v zahraniþí
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Letná škola báb
školy bábkového divadla boli
rozdelení do viacerých pracovných skupín, ktoré využívali
interiérové možnosti parku HABAKUKY. Odborný program
zahĚĖal viaceré špecializované
bloky: Pohybová þasĢ venovala
zvýšenú pozornosĢ javiskovému
pohybu, práve z tejto oblasti
bol pripravený aj závereþný galakoncert pre návštevníkov dĖa
12.7.2014. Bábkovo-divadelná
þasĢ s využitím práce s rôznymi druhmi divadelných bábok
a masiek. Tvorivá þasĢ s využitím
remeselných techník a prípravou
vlastných výrobkov. Úþastníkmi
Letnej školy bábkového divadla
bola veĐmi pozitívne hodnotená možnosĢ na zapojenie sa do
chodu dedinky, þím sa stávali
nie návštevníkmi, ale priamo
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realizátormi: spolupodieĐali sa
na programovej þinnosti areálu
Habakuky, striedali sa pri þin-

nostiach napríklad v tvorivej
dielni NegrambĐoš, pomáhali pri
zvuþení, nacviþovali krátke etudy

Metodické centrum UMB pre Slovákov

kového divadla

– Slneþník, Veterník - ktorými sa zapojili priamo do
predstavení.
Vo voĐných chvíĐach,
ktorých ale nebolo veĐa,
zažili atmosféru turistického centra Donovaly
nielen
prostredníctvom
výletov, ale aj návštevou
lezeckej steny a bobovej
dráhy – pre mnohých sa
stal vrcholným zážitkom
výlet lanovkou na Novú
HoĐu v nadmorskej výške
1363 m.n.m.

žijúcich v zahraniþí
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Letná škola bábkového divadla bola v roku 2014 jedinou
špecializovanou
vzdelávacou
aktivitou, na ktorú sme dostali
poverenie od Ministerstva školstva. Všetky naše doterajšie
špecializované aktivity – Škola
letných športov a futbalu, Škola
mladých informatikov, Škola Đudových tancov, hudby, remesiel
aj všeobecne Đudových tradícií –
ale aj mnohé ćalšie školy so zameraním na prírodné, kultúrne
a historické vzácnosti Slovenska
sú stále v našej ponuke pre záujemcov.
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Letný tábor pre
Letný tábor pre deti
z Maćarska
22.-27.7.2014
Hotel Morava
Tatranská Lomnica
Odborný garant:
Mgr.Ján Sitarþík
54 úþastníkov – 50 detí
a 4 dospelí
Letný tábor si za svoje ciele stanovil aktívny pobyt detí
v prírode - pobyt na þerstvom
tatranskom vzduchu, poznanie
slovenskej prírody, spoznanie
krás a histórie regiónu, získanie
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nových zruþností a schopností
formou tvorivých dielní, spo-

lupráca detí v tímoch, získanie
nových priateĐov ...

Metodické centrum UMB pre Slovákov

deti z Maćarska
Poþas trvania aktivity boli
splnené všetky stanovené ciele,
sprevádzajúci pedagógovia sa
aktívne zapájali do organizácie
jednotlivých þinností, osobitne
tých, ktoré vyžadovali väþšie personálne zabezpeþenie (športové

súĢaže). Z dôvodu nepriaznivého
poþasia bolo poradie plánovaných þinností zmenené tak, aby
nebolo ohrozené zdravie a životy úþastníkov aktivity. ýinnosti
boli plánované a realizované tak,
aby permanentne pútali pozor-

nosĢ úþastníkov, každá þinnosĢ
nachádzala odozvu v hodnotiacom závere (taneþný maratón,
vedomostná súĢaž, prehliadka
krojov, vyhodnotenie olympiády, závereþné vyhodnotenie).
Úþastníci v závere dali spätnú
väzbu, z ktorej vyplýva, že boli
spokojní s ubytovaním a stravou,
programom, prístupom slovenského pedagogického personálu
a výletmi do Starej ďubovne a na
Štrbské Pleso, nespokojní boli
s poþasím a nedostatkom voĐna...
Nedostatok voĐna bol s odborným garantom komunikovaný sprevádzajúcimi pedagógmi
poþas aktivity, nakoniec sme dospeli k zhode v tom, že nebudeme zaraćovaĢ väþší rozsah osobného voĐna – z bezpeþnostných
dôvodov.

žijúcich v zahraniþí
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Škola v prírode pre Slovák
Škola v prírode pre Slovákov
z Rumunska a Ukrajiny
22.-31.8.2014
Hotel Junior Jasná,
Demänovská Dolina
Odborný garant:
PhDr.Zuzana Drugová
Organizaþný garant:
Mgr. Miroslava Kozáková
88 úþastníkov – 80 detí
a 8 dospelých
Program školy v prírode vypĎĖa dopoludĖajší vzdelávací
program, realizovaný kvali¿kovanými pedagógmi a ich realizácia naplnila plánované ciele.
Kvali¿kované pedagogiþky pre
1.stupeĖ realizovali vyuþovacie
hodiny modernými didaktickými
metódami, v prípade vhodného
poþasia aj v exteriéri Demänovskej doliny. Pre 2.stupeĖ sme
v roku 2014 siahli po možnostiach regiónov Liptov a Orava
a pripravili sme vzdelávacie
aktivity
priamo
v múzeách a jaskyni
v najbližšom okolí
ubytovacieho zariadenia. Výsledkom
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Metodické centrum UMB pre Slovákov

ov z Rumunska a Ukrajiny

Z Ukrajiny bola úþastníþkou
aj gymnastka

žijúcich v zahraniþí
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Škola v prírode pre Slovák
následne bolo vyššie zaradenie
vzdelávania priamo v teréne
prostredníctvom
kvalitných
edukatívnych programov.
Animaþný program bol pre
úþastníkov pripravovaný v þase
mimo vyuþovania až do veþierky o 22.00 hod – popoludĖajší
program prebiehal v súĢažných
družstvách, ktoré sú cielene
zložené z detí rôzneho veku
a rôznych krajín. Výsledkom
je už osvedþená veĐmi pekná

Pred Oravským zámkom

Všetci úþastnící
spolupráca starších s mladšími a prirodzená komunikácia
v slovenskom jazyku pre úþastníkov z rôznych krajín. Vyuþo-
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vanie dopoludnia aj animaþný
program popoludní a veþer sú
realizované za aktívnej a živej
úþasti všetkých prítomných

slovenských pedagógov, þo pozitívne vplýva na detských – ale
aj dospelých krajanských úþastníkov.

Metodické centrum UMB pre Slovákov

ov z Rumunska a Ukrajiny

Demänovská jaskyĖa

Závereþné vyhodnotenie - v žltých triþkách UMB

žijúcich v zahraniþí
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Didaktický kurz
Didaktický kurz
pre pedagógov
22.-28.6.2014
UMB Banská Bystrica
Odborný garant:
prof.PhDr.SoĖa Kariková, PhD.
Organizaþný garant:
PhDr.Zuzana Drugová
21 úþastníkov z Maćarska,
Srbska a Ukrajiny
Didaktický kurz je odborne garantovaný a realizovaný
odborníkmi z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Kolektív
odborníkov pod vedením pani
profesorky Karikovej aplikoval
výsledky svojho dlhoroþného
výskumu. Vyberáme zo závereþného hodnotenia PaedDr.Zlatice HuĐovej, PhD.: Hlavný cieĐ
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Metodické centrum UMB pre Slovákov

pre pedagógov

didaktického kurzu pre uþiteĐov
zo slovenských škôl v zahraniþí
bol zameraný na nadobúdanie
a rozvíjanie kompetencií uþiteĐov, prostredníctvom využívania

Poþas vysielania
v Slovenskom rozhlase

žijúcich v zahraniþí
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Didaktický kurz

najmodernejšej multimediálnej
technológie vo výchovno-vzdelávacích predmetoch.

Uþitelia poþas vlastivedných vzdelávacích aktivít mali
možnosĢ bližšie spoznaĢ kraji-

nu svojich predkov. Poznávali
a oboznamovali sa s prírodou
Slovenska. Poþas prírodovedno-technického a spoloþenskovedného vzdelávania si osvojovali nové stratégie, metódy
a formy výuþby s možnosĢou
využitia multimediálnych technológií. Pracovali s multime-
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Metodické centrum UMB pre Slovákov

pre pedagógov
diálnymi interaktívnymi
vzdelávacími programami,
ktoré boli vytvorené na
podporu identity pre uþiteĐov a žiakov slovenských
škôl v zahraniþí. V programoch, ktoré boli vytvorené
v rámci projektu podporeného sekciou pre medzinárodnú spoluprácu pri Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu SR, sú
didakticky
spracované
obsahy prírodovedných,
technických a spoloþenskovedných predmetov.

Závereþné kolokvium

žijúcich v zahraniþí
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Fakulty UMB Banská Bystrica

1. Filozo¿cká 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 pro¿lovala 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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