Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o., v spolupráci
s Pedagogickou fakultou UMB B. Bystrica a Malíček
Vás srdečne pozývajú na odbornú medzinárodnú konferenciu

HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE
alebo
CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA
(NIELEN)
V MATERSKEJ ŠKOLE

Nad konferenciou prevzal osobnú záštitu minister školstva Peter Plavčan.

11. MÁJ 2017
HOTEL BARÓNKA****, Mudrochova 2, BRATISLAVA
Prečo u detí podporovať tvorivosť?
Čo môžeme v materskej škole urobiť pre správny vývin reči?
Ako môžu skupinové hry rozvíjať pozornosť a fantáziu?
Ako motivovať deti k hudbe?
O čom hovorí kresba dieťaťa?
Čo deti najviac potrebujú a čoho sa boja?
Prečo je prvých šesť rokov života kľúčových?
Nielen na tieto otázky, ale i na mnohé ďalšie sa pokúsia odpovedať renomovaní odborníci z oblastí
pedagogika a psychológia.
Konferencia je určená pre riaditeľky a učiteľky materských škôl, špeciálnych a liečebných pedagógov,
školských psychológov, logopédov, ale i pre rodičov detí vo veku 0 až 6 rokov.
Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o schopnostiach, možnostiach, ale i limitoch detí a o tom,
prečo je dôležitý ich celostný rozvoj. Lebo dieťa, to nie je len hlava...

UNIVERZITA MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

www.kafomet.sk
www.infraslovakia.sk

ODBORNÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (NIELEN)
V MATERSKEJ ŠKOLE

ORGANIZÁTOR alebo KTO KONFERENCIU
PRIPRAVUJE
INFRA Slovakia, s. r. o.
Pedagogické vydavateľstvo založené v r. 2009 sa špecalizuje
na vydávanie metodických publikácií a didaktických pomôcok,
ktorých autormi sú pedagógovia z praxe. Vydavateľ odborno-metodických materiálov pre MŠ a ZŠ: KAFOMET (Katalóg
foriem a metód) a KAUČING (Katalóg učiteľa novej
generácie), ako aj ďalšej odbornej literatúry. Organizátor
odborných seminárov pre učiteľov. Spolupracuje s MPC,
Slovenskou asociáciou logopédov, pedagogickými
fakultami...

SPOLUORGANIZÁTORI
Malíček – občianské združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 z
iniciatívy rodičov predčasne narodených detí.
Je mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou, aby
prispelo k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich
rodiny.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici – vznikla v roku 1949/1950 ako pobočka
Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave. V
roku 1992 sa stala súčasťou Univerzity Mateja Bela.
Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v
pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi,
predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich
vedecké poznanie.

PROGRAM alebo NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ
8.00 – 9.00

PREZENTÁCIA

9.00 – 9.15

Otvorenie konferencie
PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková (INFRA
Slovakia)
Mgr. Ľubica Kaiserová (Malíček)
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
(PdF UMB)

9.15 – 9.45

Tvorivé dieťa v materskej škole
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

9.45 – 10.30

Dieťa a zrozumiteľnosť jeho reči
PhDr. Dana Buntová, PhD.

10.30 – 11.00

PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

11.00 – 11.45

Krížom–krážom cez záhradu...
alebo ako dieťa rozvíjať v skupinových
hrách
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

11.45 – 12.45

OBEDOVÁ PRESTÁVKA

12.45 – 13.45

Hudba je v každom z nás
Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.
Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.

13.45 – 14.30

Prečo pri výtvarných činnostiach s deťmi
nestačí len kresliť a maľovať
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

14.30 - 15.00

PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

15.00 – 16.15

Proč nelze navážit 15 deka něhy?
PhDr. Marek Herman

16.15 – 17.00

ZÁVER KONFERENCIE, TOMBOLA
ŽREBOVANIE O ZAUJÍMAVÉ CENY

SPRIEVODNÝ PROGRAM
Výstava zmysluplných didaktických pomôcok, hier, metodickej a odbornej literatúry.
KONFERENČNÝ POPLATOK
ÚČASŤ NA
KONFERENCII

KOMFORT
55 €
ZÁKLADNÝ
47 €

ü
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ü
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RANNÁ KÁVA
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OBČERSTVENIE

CERTIFIKÁT

ü
ü

ü

ü
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ü
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٭Výber z 3 jedál:
1. Losos na grile na listovom špenáte, opekané zemiaky, nápoj.
2. Bravčová panenka s dubákovo-kuriatkovou omáčkou, ryža s hráškom, nápoj.
3. Penne Italiana so sušenými paradajkami, grilovanou cuketou, špenátom, cesnakom a parmezánom, nápoj.

PRIHLÁŠKA TU
www.kafomet.sk
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ODBORNÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (NIELEN)
V MATERSKEJ ŠKOLE

PREDNÁŠKY alebo ČO SA DOZVIETE
Tvorivé dieťa v materskej škole
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
O tvorivosti, jej význame a o tom, ako a prečo ju u detí rozvíjať a podporovať.
Dieťa a zrozumiteľnosť jeho reči
PhDr. Dana Buntová, PhD.
Príspevok prinesie informácie, ako sa vyvíja zrozumiteľnosť reči dieťaťa v predškolskom veku, ako je možné ju diagnostikovať
v materskej škole a ako môže prostredie materskej školy pomôcť pri problémoch s vývinom reči.
Krížom–krážom cez záhradu... alebo ako dieťa rozvíjať v skupinových hrách
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Prednáška prezentuje interaktívnou formou možnosti hry v skupinách detí predškolského veku s dôrazom na rozvoj pozornosti,
predstavivosti a fantázie.
Hudba je v každom z nás
Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.,
Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
Hudobný workshop pre všetkých, ktorí majú chuť muzicírovať aj napriek tomu, že sa hudby ešte aktívne nedotkli.
Ako motivovať deti k počúvaniu kvalitnej hudby? Akú hudbu počúvať? Ako a prečo s deťmi improvizovať?
Hudba, nástroje a objekty, ako a prečo.
Prečo pri výtvarných činnostiach s deťmi nestačí len kresliť a maľovať
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Príspevok sa venuje problematike výtvarnej edukácie v materskej škole. Načo nám je výtvarná edukácia v materskej škole? Aké
je jej postavenie v predprimárnom vzdelávaní? Poslucháči sa dozvedia, ako diagnostikovať detský výtvarný prejav, ako efektívne
rozvíjať grafomotoriku, či aké sú vhodné výtvarné techniky.
Proč nelze navážit 15 deka něhy?
PhDr. Marek Herman
Co myslíte: Proč vlastně máme děti? Existuje něco jako tajemství dobré výchovy? Co cítí a o čem opravdu přemýšlejí malé děti?
Čeho se nejvíce bojí? Co nejvíce potřebují? Jaké jsou nejčastější chyby ve výchově? Jak vychovávají muži? A jak ženy? Proč je
prvních šest let v životě naprosto klíčových?
A také: Proč je máma základním diamantem našeho života? Co je to vlastně tajný kód a jak si hledáme partnera pro život? Co je to
„Most důvěry“? A co znamená „Most odvahy“? A co myslíme „Třetí zradou matky“? Máme se při rozhodování v životě spoléhat
spíše na intuici nebo na rozum? Co znamená, že je dítě „Popelnicí rodiny“? Proč roste počet žen, které se cítí unavené a
opuštěné?
To všechno jsou otázky, na které se dozvíte odpovědi během přednášky, kde zavládne vlídná a pohodová atmosféra. Dozvíte se
informace o vás samotných, o mužském a ženském světě, ale hlavně o světě dětí. A s překvapením zjistíte, že je prostě
potřebujete ke svému životu.

Partneri konferencie
Generálny partner

Mediálni partneri

Partnerská organizácia
Slovenský výbor Svetovej
organizácie pre predškolskú
výchovu

Hlavní partneri
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PREDNÁŠAJÚCI alebo OD KOHO SA TO VŠETKO DOZVIETE
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Psychológ, vysokoškolský pedagóg, vedec v
oblasti pedagogiky, jedna z najväčších kapacít na
školstvo a vzdelávanie na Slovensku. Vypracoval
systém tvorivo-humanistickej výchovy a je
spoluautorom koncepčných dokumentov: Duch
školy, Konštantín a Milénium.
PhDr. Dana Buntová, PhD.
Odborná asistentka Katedry logopédie PdF UK v
Bratislave, absolventka Pedagogickej fakulty UK v
Bratislave so zameraním na logopédiu, surdopédiu
a psychopédiu. Pracovala na ZŠI pre sluchovo
postihnutých, v Centre špeciálno-pedagogického
poradenstva v Trnave a v súčasnosti pôsobí v
Centre detskej reči – Súkromnom centre
špeciálnopedagogického poradenstva v Trnave.
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Absolventka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
v odbore liečebná pedagogika. Od roku 2005
pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na
Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Venuje
sa podmienkam inklúzie v školách a využívaniu
ergoterapie, arteterapie a biblioterapie v
poradenstve.

Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
Pôsobí v Slovenskom rozhlase ako hudobný redaktor,
je vysokoškolským pedagógom na Pedagogickej
fakulte UK. Na Cirkevnej základnej škole Narnia vedie
experimentálnu triedu, realizuje tiež workshopy pre
učiteľov i deti.

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Pôsobila ako učiteľka v materskej škole, ako vedecká
pracovníčka v ŠPÚ. Na Katedre výtvarnej kultúry PdF
UMB v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2016 ako
docentka. Je autorkou monograﬁí a publikácií
zameraných na problematiku didaktiky výtvarnej
výchovy pre rôzne stupne škôl.

PhDr. Marek Herman
Psychológ a lektor seminárov zameraných na
sebapoznanie, sebarozvoj a psychológiu detí do
6 rokov, psychológiu výchovy, prezentačné zručnosti a
riadenie projektov. Stál pri zrode tzv. darcovskej
esemesky, unikátneho projektu na podporu charity v
ČR. Je autorom knihy „Najděte si svého marťana“,
ktorá sa stala bestsellerom českých rodičov a učiteľov.

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.
Klavirista, pedagóg, organizátor, autor viacerých
edukačných projektov. Venuje sa interpretácii
súčasnej hudby, ansámblovej i sólovej hre a
hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Okrem
pôsobenia na Katedre hudobnej výchovy PdF UK
vytvára vlastné vzdelávacie a hudobné projekty.

Miesto konania:
Hotel Barónka****, Mudrochova 2
Bratislava

Doprava na miesto konania:
GPS súradnice: 48°12'42.4N , 17°9'9.4E
MHD:
Zastávka Detvianska, Rača – električka č. 3, 5, 7
Zastávka Miestny úrad Rača – autobus č. 56
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