
     

 
Pozvánka 

 
na zážitkový program pre učiteľov 2. stupňa ZŠ  

Daphne – Živá učebnica v Banskej Štiavnici 

 

v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT projektu BIG SK-AT 

 

v dňoch 25. október – 27. október 2018 
12:00 – 20:15 /štvrtok 

8:00 – 20:00 /piatok 
8:00 – 15:30 /sobota 

 
 

 

Miesto konania: Banská Štiavnica 

 

  Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

 

Kontakt: 

Jana Adamová, koordinátorka BIG SK - AT, mail: adamova@daphne.sk  

Viera Lasáková, expert lektor BIG SK - AT, mail: viera.lasakova@gmail.com  
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Program 
 

Zážitkový seminár pre učiteľov v Banskej Štiavnici 
 

Seminár je určený primárne pre  učiteľov druhého stupňa, ktorí sa zaujímajú o vnášanie 
zážitkových prvkov vzdelávania do svojich vyučovacích hodín, prepájanie a hľadanie 
súvislostí medzi predmetmi a aktivizovaní svojich žiakov na hodinách. Učiteľom 
ponúkame zažiť si počas 3 dní program, ktorý v Živej učebnici absolvovalo už viac ako 
400 detí z rôznych škôl Slovenska.  
 
Program pozostáva z 3 častí. Prvý deň rozvíjame prostredníctvom hier a vychádzky 
skupinovú dynamiku, spoznávame prírodné dedičstvo Banskej Štiavnice a pozývame do 
príbehu, ktorý sa odvíja od knihy Legendy Zlatého mesta, ktorú pre nás napísal Juraj 
Červenák. 
 
Druhý deň si každý účastník vyberá podľa svojich preferencií z dvoch dielní, v ktorej sa 
po predstavení rozhodol študovať. V ponuke je dielňa permonícka - geologická a 
bylinkárska - botanická. Dielne sú koncipované prostredníctvom priamych zážitkov 
(dolovanie rudy, brúsenie kameňa, zbieranie bylín a výroba kozmetiky). Večerná reflexia 
a feedback ukladá poznatky zo dňa a necháva priestor pre účastníkov na zamyslenie sa 
nad tým, čo konkrétne si odnášajú do svojej učiteľskej praxe. Rovnako vytvárame  priestor 
na zdieľanie tém z vyučovania, ktoré učiteľom bránia v spokojnom učení. 
 
Tretí deň sa účastníci ocitnú v role hráčov, a počas štvorhodinovej originálnej mestskej 
hry s edukačnými prvkami budú zachraňovať Štiavnicu pred jej úpadkom. Hra je 
zároveň interaktívnym opakovaním si “učiva”, ktoré si účastníci naštudovali a zažili 
predchádzajúci deň ako aj nezvyčajným objavovaním histórie UNESCO mesta a jeho 
zaujímavostí. Po ukončení hry v reflexii zhodnotia svoju tímovú spoluprácu, schopnosť 
kriticky myslieť, či prekonávať svoju komfortnú zónu. Rovnako sa zamyslia nad 
možnosťou preniesť niektoré časti a prvky zo svojich zážitkov do vlastnej pedagogickej 
praxe.  
 
Viac o programe Živej učebnice sa dozviete na webovej stránke 
http://www.zivaucebnica.org/ alebo vo filme 
https://www.youtube.com/watch?v=6GUykumOieE&t=295s 
 
Keďže sa program odohráva aj v exteriéri – priamo v meste Banská Štiavnica, je potrebné 
mať primeranú výbavu, napr. turistickú obuv, ochranu pred slnkom či dažďom. 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
1. deň 
12:00 – príchod a obed 
13:00 – ubytovanie v Penzióne Aura www.ubytovaniestiavnica.sk    
13:00 – 13:30 coffee break 
13:30 – 17:30 - úvod, zoznámenie sa, hry skupinovej dynamiky a teambuildingu, výlet do 
okolitej prírody 
18:00 – 19:00 – večera 
19:15 – 20:15 – reflexia 
 
2. deň 
8:00 – 9:00 – raňajky 
9:00 – 9:30 – úvod do programu, rozdelenie sa do skupín 
9:30 – 12:00 – prvý blok štúdia/ práca v 2 paralelných skupinách 
12:00 – 13:30 – obed 
13:30 – 14:00 – coffee break 
14:00 – 17:30 – druhý blok štúdia/ práca v 2 paralelných skupinách 
19:00 – 20:00 – reflexia 
 
3. deň 
8:00 – 9:00 – raňajky 
9:00 – 9:30 – úvod do hry 
9:30 – 12:00 – mestská hra 
12:00 – 13:30 – obed 
13:30 – 14:00 – slávnostné ukončenie hry 
14:00 – 15:30 – reflexia s kávou a záver (14:00 – 14:30 – počas reflexie je k dispozícii 
caffee break) 
 
Lektori: 
 
Peter Fuchs - geológ a lektor DAPHNE - Živá učebnica,  
Eva Trubanová - lektorka DAPHNE - Živá učebnica, 
Karol Herian - lektor, tréner, kouč, bývalý učiteľ na strednej a vysokej škole, 
Monika Chrenková – zoologička a lektorka DAPHNE – Živá učebnica 
Viera Lasáková - lektorka DAPHNE – Živá učebnica, mentorka učiteľov a učiteľka na základnej 
škole, 
Jana Mazáková - výrobca prírodnej kozmetiky a lektorka DAPHNE -  Živá Učebnica  
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