Kalendár  vzdelávacích  programov  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí  na  rok  2017

Názov podujatia/kurzu
Termín konania
Miesto konania
Cieľová skupina podujatia/kurzu



2
	
Škola v prírode  a zimné športy
„Sneh a voda“
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv
pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí 
10. 03. – 16. 03. 2017
6 dní

Donovaly
Penzión Limba
MC UMB v B. Bystrici v spolupráci s KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

Žiaci 2. stupňa základných škôl v zahraničí 
48/42 účastníkov + 6 pedagogický dozor z krajiny

Cieľ podujatia: nácvik a zdokonaľovanie základných techník zjazdového lyžovania                                                
                                   
                                                                                      
48 osôb
* Metodický  kurz 
Prierezové témy vo vzdelávacom procese
výjazdový, časť 1 
uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
17. 03. – 19. 03. 2017
3 dni

Maďarsko
CĎV UK v Bratislave
Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí 

	I. stupeň ZŠ
	II. stupeň ZŠ a SŠ	


Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy a formy začlenenia prierezových tém do vyučovacích predmetov  

Podľa záujmu            
* Metodický  kurz 
v SR, ČASŤ 1 
uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
Ako využiť bádateľsky orientované vyučovanie v škole/Metodicko-vzdelávací program IKT


27. 03. – 31. 03. 2017
5 dní
ŠaKS Modra – Harmónia 
CĎV UK v Bratislave
Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí  

Cieľ podujatia: prehĺbenie, rozvoj a rozšírenie pedagogických vedomostí a zručností zamestnancov v oblasti školstva
	


40 osôb
* Metodický  kurz 
Prierezové témy vo vzdelávacom procese
výjazdový, časť 2 
uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
05. 05. – 07. 05. 2017
3 dni

Rumunsko
CĎV UK v Bratislave
Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí 

	I. stupeň ZŠ
	II. stupeň ZŠ a SŠ	


Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy a formy začlenenia prierezových tém do vyučovacích predmetov 
 
Podľa záujmu            
* Metodický  kurz 
výjazdový, časť 3 

uskutočňovaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2015

pre pracovníkov vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí
26. 05. – 28. 05. 2017
3 dni

Veľká Británia
MC UMB B. Bystrica
Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí 

	I. stupeň ZŠ
	II. stupeň ZŠ a SŠ	


Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy do vyučovacích predmetov 
Podľa záujmu            
* Metodický kurz 
výjazdový, časť 4
uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 

pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
máj 2017

3 dni
Nová Biala/PR
Spolok Slovákov v Poľsku a GR SR v Krakove

SMSEZ MŠVVaŠ SR v spolupráci s PedF UMB v Banskej Bystrici
Učitelia ZŠ a SŠ v zahraničí a predstavitelia krajanských organizácií, ktorí pracujú v rámci vzdelávacích programov s finančnou podporou MŠVVaŠ SR


Poľsko a Ukrajina                                                30 osôb
VÝJAZDOVÁ ŠKOLA V PRÍRODE – UKRAJINA
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
máj – jún 2017
6 dní  
Ukrajina
MC UMB B. Bystrica v spolupráci s odborníkmi pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v zahraničí 

Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku, poznávať a komparovať reálie Slovenska a Ukrajiny aj prostredníctvom zážitkového učenia priamo v teréne 	
                                                                                                          
                                                                               40 osôb
súťaž v digitálnej  fotografii  a  krátkej  filmovej  tvorby
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 

pre deti škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

5. ročník/2017
13. 06. – 16. 06. 2017
3 dni

UMB Banská Bystrica
MC UMB v B. Bystrici v spolupráci s Katedrou filmovej a dokumentárnej tvorby Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Žiaci 2. stupňa základných škôl v zahraničí
Víťazi jednotlivých kategórií v sprievode pedagóga

Cieľ podujatia: nadobudnutie nových praktických zručností v oblasti fotografie, animácie, krátkeho filmu a príbuzných kreatívnych segmentov  



30 osôb
Ozdravný  tábor 
pre deti z Ukrajiny

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z Programu spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a MŠ Ukrajiny

pre deti škôl s vyučovacím  jazykom slovenským v zahraničí

16. 06. – 26. 06. 2017
10 dní 	

Tatranská Lomnica,
Vysoké Tatry
MC UMB v B. Bystrici v spolupráci s KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici
Žiaci základných škôl v zahraničí
Cieľ podujatia: vytvoriť priestor na regeneráciu účastníkov prostredníctvom vzdelávacích a pohybových aktivít, ako aj doplnkového programu 

43 osôb
mobilná učebňa slovenského jazyka: cestujeme...
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv
pre krajanov – stredoškolákov zo zahraničia vo vekovej kategórií 15 - 18 rokov
18. 06. – 23. 06. 2017
5 dní

ŠKS Modra – Harmónia
CĎV UK v Bratislave 

Žiaci stredných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: spoznávať národné kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska a najvýznamnejšie osobnosti histórie a súčasnosti vo vybraných regiónoch

Klenoty východného Slovenska: Vysoké Tatry a mestá Prešov a Košice	             
35 osôb
Škola  v  prírode 
I. turnus
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv
pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
23. 06. – 02. 07. 2017
9 dní

Hotel Poniklec
Hronec
MC UMB B. Bystrica v spolupráci s odborníkmi pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v zahraničí 

Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať reálie stredného Slovenska 	                                               

Chorvátsko + Poľsko
	
                                                                               88 osôb
letná škola Komunikačný kolotoč – zahrajme sa so slovenčinou
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
pre krajanov – stredoškolákov zo zahraničia vo vekovej kategórií 15 - 18 rokov
25. 06. – 02. 07. 2017
7 dní

ŠaKS Modra – Harmónia 
CĎV UK v Bratislave
Žiaci stredných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: aktualizovať komunikačné kompetencie žiakov v oblasti využívania gramatických a literárnych poznatkov zo slovenčiny pre potreby práce žiaka v edukačnom procese a zdokonaľovanie sa v SJ

	45 osôb
Detská krajanská univerzita
pre víťazov súťaží SJ a prednesu
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv
pre žiakov základných  škôl s vyučovacím jazykom  slovenským v zahraničí
02. 07. – 09. 07. 2016
7 dní
UMB Banská Bystrica
MC UMB v B. Bystrici 

Žiaci základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v súťažiach prednesu a slovenskej literatúry 
Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať vedecké odbory zážitkovým učením
	
48 osôb
Letný tábor mladých vedcov
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre krajanov – stredoškolákov zo zahraničia vo vekovej kategórií 15 - 18 rokov
02. 07. – 09. 07. 2016
7 dní
UMB Banská Bystrica
MC UMB v B. Bystrici 

Žiaci stredných škôl v zahraničí 

Cieľ podujatia: sprístupniť žiakom poznatky o špecifikách rozličných vedných odborov v priamom dialógu s vedcami a pod ich vedením 

	
48 osôb
Letný  kurz  slovenského  jazyka  a odbornej  prípravy 
Bratislava v rytme života
uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
11. ročník/2017 – úvod do VŠ štúdia
02. 07. – 21. 07. 2017 
19 dní

Bratislava
CĎV UK v Bratislave 

Krajania – žiaci SŠ po ukončení maturitného ročníka

Cieľ podujatia: rozvíjať komunikačné kompetencie v SJ a odborných predmetoch, ktoré sú potrebné na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku, získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov
           45 osôb
Letný  kurz  slovenského  jazyka  a kultúry
Bratislava v rytme života 

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 

27. ročník/2017 
02. 07. – 21. 07. 2017 
19 dní

Bratislava
CĎV UK v Bratislave 

Krajania od 18 rokov so záujmom o slovenský jazyk

Cieľ podujatia: prehĺbiť komunikačné jazykové kompetencie v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí. Spoznať históriu a súčasnosť Bratislavy prostredníctvom stretnutí s osobnosťami spoločenského, kultúrneho a športového života, prehliadok historických pamiatok a návštev kultúrnych podujatí  v rámci Kultúrneho leta 2017
10 osôb
Letná  Škola  slovenských  reálií – Nitrianský región
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
pre krajanov – stredoškolákov zo zahraničia vo vekovej kategórií 15 - 18 rokov
09. 07. – 14. 07. 2017
5 dní  
ŠaKS Modra – Harmónia 
CĎV UK v Bratislave
Žiaci stredných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: oboznámiť sa so slovenskými reáliami a kultúrou v prirodzenom jazykovom prostredí 
         

35 osôb
Letný tábor mladých výskumníkov – po lokalitách unesco
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
Stredoslovenský región

2. ročník/2017
09. 07. – 16. 07. 2017

7 dní  
UMB Banská Bystrica
MC UMB v B. Bystrici 

Žiaci základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským

Cieľ podujatia: formovanie historického vedomia detí a mládeže z krajanského prostredia v záujme posilnenia ich identity a rozvoja vzťahu k vlasti ich predkov 

	     
48 osôb
LETNÝ  tábor 
pre deti z Maďarska

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z Dohody o podpore národnostných menšín v SR a Maďarsku

pre žiakov základných  škôl s vyučovacím jazykom  slovenským v zahraničí

24. 07. – 29. 07. 2017
5 dní 	

Tatranská Lomnica,
Vysoké Tatry
MC UMB v B. Bystrici v spolupráci s KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

Žiaci základných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: vytvoriť priestor na regeneráciu účastníkov prostredníctvom vzdelávacích a pohybových aktivít, ako aj doplnkového programu


54 osôb
letná Škola  choreografie ľudového  tanca 
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
8. ročník/2017
pre choreografov a vedúcich krajanských folklórnych súborov nad 18 rokov

27. 07. – 06. 08. 2017
10 dní
Terchová
CĎV UK v Bratislave 

Krajania tancujúci vo folklórnych súboroch zameraných na slovenské ľudové tance 

Cieľ podujatia: naučiť sa choreografie slovenských ľudových  tancov zo Žilinského regiónu z kopaničiarskej obce Terchová. Spoznávať slovenské reálie a kultúru v prirodzenom slovenskom jazykovom prostredí a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku           

35 osôb
* Metodický kurz 
v SR, ČASŤ 2 
uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
Didaktické hry vo vyučovacom procese, Komunikačno situačné hry, Dramatizácia a umelecký prednes, práca s recitátormi
júl – august 2017

5 dní
ŠaKS Modra – Harmónia 
CĎV UK v Bratislave
Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí  

Cieľ podujatia: aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti využívania poznatkov o liečivých prameňoch, o histórii a tradíciách kúpeľníctva na Slovensku pre potreby práce učiteľa v edukačnom procese prostredníctvom vzdelávania na danú tému v  rámci exkurzie, činnostného vyučovania, skupinového vyučovania a pracovných listov                            
30 osôb
Škola v prírode  
II. turnus
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv
pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí


04. 08. – 13. 08. 2017
9 dní 

Osrblie
Hotel Zerrenpach
MC UMB B. Bystrica v spolupráci s odborníkmi pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v zahraničí 

Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať reálie stredného Slovenska

Maďarsko + Srbsko	

88 osôb
Studia  academica Slovaca 
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv
Letná škola slovenského jazyka a kultúry

53. ročník/2017
06. 08. – 26. 08. 2017
20 dní
Bratislava
SAS FF UK Bratislava

Študenti slovakistiky, lektori a učitelia slovenského jazyka v zahraničí zaoberajúci sa slovenčinou ako cudzím jazykom
Ústredná téma: tvary a tváre slovenského jazyka,  kultúry a spoločnosti v premenách a vzájomnom dialógu

130 dotovaných miest MŠVVaŠ SR 
Letný  kurz  slovenského  jazyka  a kultúry                         „Sme v slovenčine doma“

uskutočňovaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2015
deti slovenských rodičov žijúcich najmä v krajinách západnej Európy
11. 08. – 20. 08. 2017
9 dní
UMB Banská Bystrica
MC UMB v B. Bystrici v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a komunikácie filozofickej fakulty UMB  
Žiaci základných škôl v zahraničí
Cieľ podujatia: poskytnúť komunikačný priestor na zlepšenie komunikačných zručností a sprostredkovať poznatky o súčasnom Slovensku, o jeho obyvateľoch a kultúre; motivovať k následnému rozvíjaniu komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku a k spoznávaniu Slovenska          
                                    
20 dotovaných miest MŠVVaŠ SR 
Letný  kurz  slovenského  jazyka  a kultúry                         „Sme v slovenčine doma“

uskutočňovaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2015
deti slovenských rodičov žijúcich najmä v krajinách západnej Európy
11. 08. – 30. 08. 2017
19 dní
UMB Banská Bystrica
MC UMB v B. Bystrici v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a komunikácie filozofickej fakulty UMB  
Žiaci stredných škôl v zahraničí
Cieľ podujatia: poskytnúť komunikačný priestor na zlepšenie komunikačných zručností a sprostredkovať poznatky o súčasnom Slovensku, o jeho obyvateľoch a kultúre; motivovať k následnému rozvíjaniu komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku a k spoznávaniu Slovenska
                                    
20 dotovaných miest MŠVVaŠ SR 
Škola  v  prírode 
III. turnus 
uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv
pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

20. 08. – 29. 08. 2017
9 dní

Osrblie
Hotel Zerrenpach

MC UMB B. Bystrica v spolupráci s odborníkmi pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v zahraničí 

Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať reálie stredného Slovenska

Ukrajina + Rumunsko	
	
88 osôb
Odborno-metodický seminár pre učiteľov
uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
Tvary a tváre slovenského jazyka z pohľadu didaktickej praxe

12. ročník          
21. 08. – 25. 08. 2017
4 dni
Bratislava
SAS FF UK Bratislava

Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí
  
Cieľ podujatia: rozvíjanie gramatickej a komunikačnej kompetencie a metodiky nácviku zamerané na prezentovanie nových kreatívnych prístupov a metód vo výučbe slovenčiny 	                                           

15 osôb
* Metodický kurz 
výjazdový, časť 5
uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
september 2017
3 dni
Nová Biala/PR
Spolok Slovákov v Poľsku a GR SR v Krakove

SMSEZ MŠVVaŠ SR v spolupráci s PedF UMB v Banskej Bystrici
Učitelia ZŠ a SŠ v zahraničí a predstavitelia krajanských organizácií, ktorí pracujú v rámci vzdelávacích programov s finančnou podporou MŠVVaŠ SR


Poľsko a Ukrajina                                                30 osôb
* Metodický  kurz 
výjazdový, časť 6 

uskutočňovaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2015

pre pracovníkov vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí
október 2017
3 dni

Írsko
CĎV UK v Bratislave
Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí 

	I. stupeň ZŠ
	II. stupeň ZŠ a SŠ	


Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy do vyučovacích predmetov 
Podľa záujmu            
* Metodický  kurz 
Prierezové témy vo vzdelávacom procese
výjazdový, časť 7 
uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
10. 11. – 12. 11. 2017
3 dni

Srbsko
CĎV UK v Bratislave
Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí 

	I. stupeň ZŠ
	II. stupeň ZŠ a SŠ	


Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy a formy začlenenia prierezových tém do vyučovacích predmetov 
Podľa záujmu            
mikuláš a VIANOCE na slovensku
uskutočňované v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 

6. ročník/2017
01. 12. – 04. 12. 2017
4 dni
Bratislava
CĎV UK v Bratislave
Učitelia a žiaci II. stupňa základných škôl v zahraničí 

Cieľ podujatia: zážitková forma vzdelávania sa v SJ a zvykosloví Vianoc pre žiakov a učiteľov škôl   s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, so zameraním na históriu a tradície sviatku Mikuláša a Vianoc na Slovensku

                                                        90 osôb
* Metodický kurz 
v SR, ČASŤ 3 
uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
Prírodovedné predmety
V priebehu roka 2017
5 dní
Bratislava
CĎV UK v Bratislave
Učitelia prírodovedných predmetov ZŠ a SŠ zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Cieľ podujatia: udržať a rozšíriť profesijné kompetencie potrebné na riadení vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať prírodovedná gramotnosť žiaka
Podľa záujmu
* Metodický  kurz 
Prierezové témy vo vzdelávacom procese
výjazdový, časť 8 
uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv 
pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
V priebehu roka 2017
3 dni
Ukrajina 
CĎV UK v Bratislave
Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí 

	I. stupeň ZŠ
	II. stupeň ZŠ a SŠ	


Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy a formy začlenenia prierezových tém do vyučovacích predmetov 
 Podľa záujmu            
Schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

