NABÍDKA WORKSHOPŮ

V rámci přeshraničního jazykového festivalu

„Zažívat jazyky – objevovat rozmanitost.
Nové cesty jazykového vzdělávání“

20. září 2018, 08.30 – 16.00 h, PH DolnÍ Rakousko
POPIS:
V rámci workshopů budou představeny inovativní metody zprostředkování (cizího) jazyka a vícejazyčnosti, které
byly vytvořeny v EU projektech BIG AT-CZ, BIG AT-HU a BIG SK-AT. Důraz je kladen jak na zážitkový přístup v
pedagogice, tak i na podporu sociálně-emociálních dovedností jakož i základu komunikace jako takové.
Získáte náhled do jazykové pedagogické praxe, seznámíte se s jazykovými didaktickými metodami a obdržíte
impulzy pro úspěšné jazykově citlivé vzdělávání, které můžete adaptovat a použít ve vlastní pedagogické praxi.

Prostřednictvím registračního formuláře si vyberte 2 workshopy. Konečné rozdělení následuje až
podle konečného počtu přihlášených účastníků/-nic.
1.kolo workshopů: od 11.30 - 13.00 h, 2. kolo workshopů: od 14.00 – 15.30 h
Vysvětlivky:

A - Workshop s Aktivitami

T – Teoretická přednáška

Workshopy s aktivitami jsou rozděleny na vstupní část, aktivní realizaci a reflexi.
Srdečně Vás zveme k tomu, abyste se ze zvědavosti zúčastnili workshopu jednoho z projektů BIG, ve
kterém nespolupracujete. U workshopů jsou uvedeny jednotlivé „BIG“ projekty.

NÁPLŇ WORKSHOPŮ
Workshop 1

A

Vyjádřit pocity (BIG AT-HU)
V rámci přechodu mezi MŠ a ZŠ jsou děti schopné se mj. naučit lépe vyjádřovat své pocity. Učí se rozlišovat
příjemné a nepříjemné pocity a pojmenovat je prostřednictvím obrázků. Dětské knížky slouží jako podpora k
práci. Jelikož zde spolupracují děti z různých zařízení, měla by skrze vzájemné poznání se vzninknout základní
důvěra pro společnou práci.
Vedoucí: Dipl. Päd. Jutta Pradl-Hodics (BAfEP Oberwart), Dipl. Päd. Beatrix Hechenblaickner (ZŠ Oberwart)
Pracovní jazyky: němčina, maďarština. Možnost tlumočení do slovenštiny.

Workshop 2

A

Vklouzněte do role dítěte (BIG SK-AT)
Jazyk souseda není těžký, když se ho člověk neučí, ale zažívá. Metodicko-didakticé impulsy pro podporu
zprostředkování jazyka souseda slovenštiny inovativními metodami projektu BIG SK-AT. Na workshopu Vám
ukážeme, kolik již ve slovenštině rozumíte, jak spolu komunikujete a zároveň se u toho dobře bavíte.
Vedení: Mgr. Kristina Melnik (Úřad dolnorakouské vlády, oddělení MŠ)
Pracovní jazyky: němčina, slovenština. Možnost tlumočení do maďarštiny.

Workshop 3
Získejte (jazykový) zážitek (BIG SK-AT)

A

Zážitek jako prostředek k poznání a porozumnění. Metodicko-didaktické impulzy k zážitkovému učení podle
inovativních metod projektu BIG SK-AT, které Vás povedou od prožitku v jazyce k prožitku jazyka.
Vedení: Daphne - Institut aplikované ekologie
Pracovní jazyky: slovenština, němčina. Možnost tlumočení do maďarštiny.

Workshop 4
BIG odborné poradenství vícejazyčnost – nové formy týmové a odborné podpory

A

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

Na workshopu se dozvíte, co nabízí nový profesní profil 'odborné poradenství vícejazyčnost': odborné
poradenství na místě a jak lze zažít vícejazyčnost v kolektivu dětí a u pedagogického personálu.
Vedení: Irén Komenda (Odbornice na vícejazyčnost, Wiener Kinderfreunde).
Pracovní jazyky: maďarština. němčina. Možnost tlumočení do slovenštiny.

Workshop 5
"Umění školí školu a mateřskou školu" (BIG SK-AT)

A

Na tomto workshopu si účastnice a účastníci vyzkouší konkrétní podněty, jak ve výuce společně komunikovat
prostřednictvim umění. Spektrum aktivit sahá od výtvarného vyjádření přes hudbu až po pohyb.
Vedení: Dipl.Päd.Ing. Emina Petzer (Centrum na podporu jazyků a učitelka na 2.stupni)
Pracovní jazyk: němčina. Možnost tlumočení do češtiny.

Workshop 6
Němčina ilustrativně, hravě a v pohybu (BIG AT-CZ)

A

Program: hry, písničky, dramatizace a kreativita
Účastnice workshopu budou v roli žáků a žákyň provádět individuální učební aktivity, např.: seznamování se,
zpívání, cvičení a hraní.
Vedení: Miluše Jankásková (Vysočina Education)
Pracovní jazyky: němčina, čeština

Workshop 7

A

Cesta od výuky cizích jazyků k prožitku “flow” (BIG AT-HU)
Účastnice a účastníci workshopu budou mít možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je setkat se s
neznámým jazykem, kterému sice nerozumí, ale mohou ho jako děti pomocí různých metodologických řešení v
reálných situacích spontánně, nevědomky a úspěšně začít používat.
Vedení: Zsófia Babai, Dr. Éva Vinkovics (Univerzita Sopron, Benedek Elek pedagogická fakulta)
Pracovní jazyky: němčina, maďarština, Možnost tlumočení do slovenštiny

Workshop 8
Jak přesvědčit rodiče o konceptu nabídky výuky jazyka souseda? (BIG AT-CZ)

A

- Role rodičů v konceptu nabídky výuky jazyka souseda v MŠ a ZŠ
- Možnost optimalizace spolupráce MŠ a ZŠ s rodiči
- Jak připravit zkušební lekci pro rodiče?
Vedení: PhDr. Alice Brychová, PhD, Mgr Pavla Marečková (Úřad dolnorakouské vlády, oddělení MŠ)
Pracovní jazyky: Němčina, čeština. Možnost tlumočení do maďarštiny

Workshop 9

A

Prvky muzikoterapie pro pedagožky a pedagogy v MŠ a ZŠ (BIG AT-CZ)
Podpora rozvoje spolupráce mezi pravou a levou mozkovou hemisférou u dětí v mateřských a základních
školách.
Během workshopu si účastnice a účastníci vyzkouší, jak mohou provádět a dále rozvíjet prvky muzikoterapie s
dětmi v mateřských a školních zařízeních. Workshop je zaměřen na prostorové vnímání a koordinaci pohybů,
které pozitivně ovlivňují kognitivní funkce mozku.
V praktické části workshopu „zakusí“ účastnice a účastníci působení společného bubnování. Tento způsob práce
s dětmi podporuje celkově pozitivní školní prostředí a vytváří parterské vztahy mezi učiteli a žáky. Prvky
muzikoterapie navíc podporují efektivní učení stejně jako spolupráci a zdravou komunikaci ve skupině.
Budeme si hrát, zpívat a tančit, abychom rozveselili nejen naše těla, ale především naše srdce a duše.
Vedení: Alena Vlková (Vysočina Education)
Pracovní jazyky: čeština, němčina

Workshop 10
Jazykem od JÁ k sobě (BIG AT-CZ, BIG AT-HU, BIG SK-AT)

Workshop nabízí průzkum vztahu mezi jazykem, identitou a konceptem sebe sama u vícejazyčných dětí
Vedení: Dr. Karin Steiner (odborné pedagogické vedení projektu u Wiener Kinderfreunde)
Pracovní jazyk: němčina

T

