
Tradičná kultúra a jej možnosti využitia v
školách. Zimné obdobie.

 Druhá online odborná konferencia.
s Inšpiráciou !



Cieľom online odbornej konferencie je poskytnúť záujemcom z radov pedagogických zamestnancov

teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti tradičnej kultúry, slovesného, hudobného a

tanečného folklóru ,ľudovej duchovnej kultúry - rodinného a kalendárneho obyčajového cyklu, oboznámiť

ich so získavaním folklórneho materiálu, s jeho zbieraním, zaznamenávaním a spracovávaním

prostredníctvom metód a techník terénneho výskumu v etnológii a folklorizme, ako aj s ich aplikáciou a 

 prácou v detských folklórnych kolektívoch. 

Praktické využitie teoretických vedomostí účastníci môžu aplikovať do výchovno-vzdelávacieho
procesu v školách (regionálna výchova).

Sekundárnym cieľom je uchovávanie, dokumentovanie a šírenie ľudovej kultúry medzi širokú
verejnosť.

Odborný garant: Mgr. art. Miroslava Palanová

Dopoludňajší blok odborno - praktických prednášok. 9,00 - 12,00 hod. 

 1. Od Lucie do Vianoc
Mgr. Art. Miroslava Palanová, choreografka, režisérka scénických programov, lektorka, odborná       
 porotkyňa v oblasti tradičnej kultúry, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši 

Zvyky a obrady spojené so sviatkami v zimnom období patria k tým najznámejším, ktoré sa tradovali 
a väčšina sa zachovala až do súčasnosti a dodržiavajú sa dodnes. Čarovné obdobie stridžích dní a najmä 
od Lucie a obdobia do Vianoc vyvolávala v ľuďoch túžbu po nadprirodzených schopnostiach. 
S prípravami bolo treba začať už na Luciu. Od Lucie do Vianoc sa zakazovalo šiť a priasť. Rovnako 
ako v iné stridžie dni, aj na Luciu sa zvyklo čarovať a veštiť. 
Cieľom prednášky je snaha priblížiť vhodnou formou deťom v školách toto obdobie, ktoré 
patrí k najkrajším a najočakávanejším dňom v roku

2. Od obradov k detským hrám a ich uplatnení vo výchovno-vzdelávacom procese školy.
PhDr. Andrea Jágerová, Centrum tradičnej kultúry Detva, metodička v oblasti hlasovej výchovy         
  ľudového spevu

3. Vianočné ozdoby zo slamy
Mgr. Alexandra Kossárová, Podpolianske osvetové stredisko Zvolen, odborný pracovník, vedie Dielňu   
 remesiel

V minulosti sa vianočné ozdoby vyrábali z rôznych materiálov. Slama bola často využívaná pri výrobe
zvykoslovných predmetov pre svoju dostupnosť a zlatistú farbu. Ozdoby sa plietli zo stebiel, lepili sa z
nažehlenej slamy, alebo navliekali nastrihané na malé kúsky. 
Niektoré techniky si vyskúšame aj my pri viazaní hviezd a výrobe reťazí. Na nácvik nebude nutná ani
samotná slama.



Praktická časť online konferencie 
- výstupy pedagógov, z praxe do praxe

 
1.Aka fuka - rytmus sa núka. 

PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra

hudobnej a výtvarnej výchovy

Pracovná dielňa je zameraná na priblíženie a pripomenutie tých malých detských
folklórnych žánrov:
riekanky, vyčítanky, prihováranky a atď. , ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou
života detí v nedávnej minulosti. 
Uvedené formy si vytvárali deti samé, boli inšpirované ich životom, myslením a ich
potrebou hrať sa. 

Budú prezentované možností uplatnenia detských folklórnych prejavov v hudobno-
výchovných činnostiach v materskej a základnej škole, ale aj v hrách, programoch či v práci
detských súborov.

2.Koledy a vinše od Vianoc až do Troch kráľov 

PaedDr. Alexandra Kuruc, lektorka 

3.Čaro čarovania, zvyky a tradície - Stridžie dni, Katarína, Ondrej, Barbora, Lucia.

Mgr. Alžbeta Garajová, Súkromná základná umelecká škola Zacharová, Vlkanová 

4.Hra na Betlehemcov z Hriňovej v prevedení detí z DFS Graniarik z Banskej Bystrice
Mgr. Alžbeta Garajová
 
5.Detské folklórne pásmo „Páračky“  symbolicky a hravo znázorňuje spoločenskú,

pracovnú činnosť párania peria , počas dlhých zimných večerov, v ktorom

nechýbajú piesne, žarty a zábava.

Marianna Redajová, Materská škola Družstevná pri Hornáde

6.Vinšujem, bo na peci kolače čujem. Program je zameraný na prípravu

domácnosti/rodiny pred Vianocami. 

Mária Frimerová, Základná škola s materskou školou Tulčík

7.Ščedrí večer nastau - priblíženie štedrovečerných zvykov v rodinách na Záhorí.

Ivana Greliková, Materská škola Zohor

  



všetky dôležité informácie, nové trendy a postupy v práci sa dozviete za jeden deň,

komplexný prehľad o tom, ako uviesť do praxe tradičnú kultúru,

cenné informácie a odpovede odborníkov a pedagógov z danej problematiky,

príležitosť zdieľať skúsenosti s ostatnými účastníkmi,

možnosť viesť odborné diskusie s profesionálmi z praxe.

Časový harmonogram
 

 9:00 – 12:00 dopoludňajší blok s odbornými prednáškami

12:00 – 13:00 prestávka na obed

13:00 – 16:00 poobedný blok - praktické výstupy

16:00 – 16:10 záverečné slovo

Pre koho je online konferencia určená?

Cieľová skupina:
pedagogickí zamestnanci materských a základných škôl - prvý stupeň, vychovávatelia,

priaznivci ľudovej kultúry, rodičia a deti.

Certifikát do portfólia - aktualizačné vzdelávanie.

 

Miesto konania: Online - priamy prenos

Online konferencia bude prebiehať prostredníctvom platformy ZOOM. Sprostredkujeme

Vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku alebo telefóne.

Neprídete ani o možnosť klásť lektorom otázky.

Prečo si objednať online konferenciu?

Termín: 27. 11. 2021
Čas: 9,00 - 16,00 hod.
Cena: 39 eur / osoba

Certifikát do portfólia : 6 hodín

https://www.forum-media.sk/produkty/4-celoslovenska-odborna-online-konferencia-pre-riaditelky-ms#misto
https://www.forum-media.sk/privatni-stranky/prezencne-alebo-online-je-to-na-vas?hash=kLhZwQSFg5JiaOvOscDCG5SBLfAydWAx


Kontakt a objednávky:
v prípade objednávky väčšieho počtu (kolektív) nás

prosím kontaktujte

 
www.inspiracia.live

info@inspiracia.live

+421 908 942 788 

Tešíme sa na Vás ! :)


