
 
 

SEMINÁRE - PONUKY 
v rámci cezhraničného podujatia 

 „Jazykový zážitok – objavovanie rozmanitosti 
Nové cesty v jazykovej výučbe“. 

 
 

20. septembra 2018,   08.30 – 16.00 hod., Vysoká škola pedagogická Dolné Rakúsko 
 
Počas seminárov budú predstavené inovatívne metódy na podporu viacjazyčnosti,  ako aj  výučby cudzích 
jazykov, ktorých vývoj a pilotovanie prebieha v rámci EU projektov - BIG AT-CZ, BIG AT- HU a BIG AT-SK. V 
popredí  tak stojí zážitkový prístup v jazykovom vzdelávaní, ako aj podpora sociálno - emocionálnych 
kompetencií, ktoré vo všeobecnosti tvoria základ komunikácie. Získate iný pohľad do pedagogickej praxe , 
spoznáte nové didaktické metódy , dostanete impulzy pre úspešnú prácu, tak v inovatívnom vzdelávaní  ako aj 
vo výučbe jazykov. A všetky tieto nové poznatky  môžete implementovať  do  vlastnej pedagogickej činnosti. 
 
Prosím zvoľte si 2 semináre z ponuky a označte vašu voľbu  v  prihlasovacom formulári.  
Konečné rozdelenie bude nasledovať po vyhodnotení celkového počtu prihlásených účastníkov. 
 
Semináre budú prebiehať  nasledovne :   
1. kolo   11.30 - 13.00 hod               2. kolo  14.00 – 15.30 hod  
Označenie seminárov:      A – Interaktívny seminár          T – Teoretická prednáška 
Priebeh interaktívného seminára je rozdelený na  input, aktívne prevedenie a reflexiu. 
 
Srdečne vás pozývame, nech  Vás k rozhodnutiu motivuje zvedavosť.  Zúčastnite sa seminárov aj z 
BIG projektov, v ktorých nie ste zapojení, dozviete sa tak aj o výsledkoch z ostatných dvoch 
projektov.   
V popise obsahu seminára  je uvedené, ktorému z „BIG“ projektov seminár patrí. 
 

OBSAHY SEMINÁROV 
 
Seminár 1                                                                                                                                            A 
Pocit ako prostriedok vyjadrovania sa (BIG AT-HU) 
V období prechodu  z MŠ do ZŠ sa deti učia okrem iného aj lepšie sa vyjadrovať cez pocity. Naučiť sa 
rozlišovať príjemné pocity  od nepríjemných  a vedieť  ich pomenovať pomocou obrazov. Na podporu 
tejto práce s deťmi slúži detská literatúra. Keďže pri aktivitách dochádza k spolupráci medzi deťmi z 
rôznych vzdelávacích zariadení ,  je dôležité, aby sa deti najskôr spoznali a vybudovali si vzájomú 
dôveru. 
Referenti: Dipl. Päd. Jutta Pradl-Hodics (BAfEP Oberwart) , Dipl. Päd. Beatrix Hechenblaickner (VS Oberwart) 
Pracovný jazyk: nemčina, maďarčina. Moňosť prekladu: slovenčina 
 
 
Seminár 2           A 
Vyskúšajte si úlohu dieťaťa (BIG SK-AT) 
Jazyk suseda nemusí byť tažký,  ak sa ho neučíme,  ale ho zažívame na vlastnej koži.  
Metodické podnety na podporu slovenčiny vychádzajúce z inovatívnych metód vytvorených v 
projekte BIG SK-AT. Tento workshop Vám ukáže, aká je Vaša slovná zásoba  v slovenčine, ako viete 
vzájomne komunikovať  a zažijete pri tom veľa zábavy a radosti. 
Referenti: Mgr. Kristina Melnik, Mgr. Gabriela Slobodova, PhD. (Amt der NÖ Landesregierung, Abt. 
Kindergärten) 
Pracovný jazyk: nemčina, slovenčina. Moňosť prekladu: maďarčina 
 



 
Seminár 3 
Prídite si po (jazykový) zážitok  (BIG SK-AT) 

Zážitok ako prostriedok poznávania a porozumenia. Metodické podnety k zážitkovému 
vzdelávaniu vychádzajúce z inovatívnych metód vytvorených v projekte BIG SK-AT vás prevedú           
od zážitku v jazyku po zážitok z jazyka. 
 
Referenti: Daphne –Inštitút aplikovanej ekológie 

   Pracovný jazyk:slovenčina, nemčina. Moňosť prekladu: maďarčina 
 
 

Seminár 4 
(BIG AT-CZ, BIG AT-HU, BIG SK-AT)  

   BIG Odborné poradenstvo pre viacjazyčnosť – nové formy  tímového a oborného sprevádzania. 
Seminár predstavuje nový pohľad na profesiu „ Odborný poradca pre viacjazyčnosť “.  
Poskytovanie odborného poradenstva priamo  v mieste vzdelávacieho zariadenia  a ako možno 
podporiť viacjazyčnosť medzi deťmi a personálom.  
 
Referent: Irén Komenda (Mehrsprachigkeitsexpertin, Wiener Kinderfreunde). 

   Pracovný jazyk: nemčina, maďarčina. Moňosť prekladu: slovenčina 
 
 

Seminár 5 

"Škola, umením školená " (BIG SK-AT) A 
 

 
 

V tomto seminári si účastníci vyskúšajú konkrétne nápady, ako sa dá na vyučovaní komunikovať    
prostredníctvom  umenia.  
Ponúkaná škála je široká - od výtvarného prejavu cez hudbu až po pohyb. 
 
Referent: Dipl.Päd.Ing. Emina Petzer (Sprachförderzentrum und Lehrerin an einer Wiener Mittelschule) 
Pracovný jyzyk: nemčina. Možnosť prekladu: čeština 

 
 

Seminár 6 

Nemčina pomocou obrázkov, hravo a s pohybom (BIG AT-CZ)   A 
 

 
 

Program: Hry, piesne, dramatizácia a kreativita  
 

Účastníci budú mať možnosť vžiť sa do úlohy žiaka, rozvinúť vlastnú kreativitu v učení sa, 
spoznať sa, spievať, cvičiť a hrať sa.  

 

 
Referent: Miluše Jankáskov (Vysočina Education)  
Pracovný jazyk: nemčina, český jazyk  

 

  
 

     

 
 
Seminár 7 
Na ceste od učenia sa jazyka k Flow-zážitku (BIG AT-HU)  
Účastníci seminára budú mať možnosť na vlastnej koži zažiť, aký je to pocit stretnúť neznámy jazyk,  
ničomu  nerozumieť.  Ako si deti dokážu spontánne , podvedomo úspešne osvojiť jazyk pomocou 
rôznych metód a riešení v reálnych životných situáciach. 
 
Referenti: Zsófia Babai, Dr. Éva Vinkovics (Universität Sopron, Benedek Elek Pädagogische Fakultät) 
Pracovný jazyk: nemčina, maďarčina. Možnosť prekladu: slovenčina 
 

 
 

A 

A 
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Seminár 8 

Ako presvedčiť rodičov o dôležitosti programu -  spoznávania jazyka suseda (BIG AT-CZ)  
 

 
 

- Úloha rodičov v programe - spoznávania jazyka suseda v MŠ a ZŠ 
- Možnosti optimalizácie spolupráce medzi MŠ/ ZŠ a rodičmi 
- Ako sa dá prípraviť ukážková hodina pre rodičov 
 
Referenti: PhDr. Alice Brychová, PhD., Mgr. Pavla Marečková (Amt der NÖ Landesregierung, 
Abteilung Kindergärten) 
Pracovný jazyk: nemčina , čeština. Možnosť prekladu: maďarčina 
 
 
 
 
Seminár 9                                                                                                                                              A 
 
Prvky muzikoterapie a ich využitie pre pedagógov  v MŠ a na prvom stupni ZŠ (BIG AT-CZ) 
Vývin  a podpora prepojenia medzi ľavou a pravou hemisférou mozgu u detí materských 
a základných škôl . 
Počas seminára si účastnici vyskúšajú ako sa uplatňujú prvky muzikoterapie a  ako sa ďalej môžu 
rozvíjať pri práci v MŠ a ZŠ. Stredobodom pozornosti je priestorové vnímanie a koordinácia tých 
pohybov, ktoré pozitívne ovplyvňujú kognitívnu funkciu mozgu. 
V praktickej časti seminára zažijete účinok spoločného bubnovania.Tento spôsob práce s deťmi 
podporuje všeobecne pozitívnu klímu v škole a zlepšuje partnerské vzťahy medzi deťmi a učiteľmi. 
K tomuto všetkému podporujú prvky muzikoterapie efetívne učenie sa, ako aj spoluprácu a zdravú 
komunikáciu v rámci skupiny. 
Hráme sa, spievame a tancujeme, ale nie iba pre rozvoj nášho tela, ale aj preto, aby sme potešili 
naše srdce a dušu... 
 
Referent: Alena Vlková (Vysočina Education) 
Pracovný jazyk: čeština, nemčina 
 
 
 
Seminár 10 

T 
Prostredníctvom reči od „Ja“ k sebe (BIG AT-CZ, BIG AT-HU, BIG SK-AT) 
Seminár ponúka spojitosti medzi jazykom, identitou a rozvojom schopnosti pozitívne vnímať seba 
samého u viacjazyčných detí. 
 
Referent: Dr. Karin Steiner (bildungswissenschaftliche Projektleitung der Wiener Kinderfreunde) 
Pracovný jazyk: nemčina 
 

A 


