'BEZHRANIČNÁ ANTIKVITA'
Výzva k účasti na pedagogických workshopoch
pre učiteľov dejepisu, kreslenia/výtvarnej výchovy a vizuálnej kultúry, dejín umenia
Trnavská univerzita v Trnave organizuje tri jednodňové workshopy pre učiteľov
dejepisu, kreslenia/výtvarnej výchovy a vizuálnej kultúry, dejín umenia v období 16. októbra
– 24. októbra 2012. Na sériu programov organizovaných v spolupráci s Antickou Zbierkou
Múzea krásneho umenia v Budapešti v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarsko - Slovensko 2007-2013 očakávame účastníkov z vybraných krajov.1

WORKSHOP

STAROVEKÝ RÍM ZBLÍZKA

Požiadavka vzdelávania zameraného na pramene a aktivity vyžaduje, aby sa na
vyučovacích hodinách kládol väčší dôraz na obrázky viažuce sa k vyučovacej látke.
Cieľom tematicky zameraného workshopu je predstaviť možnosti spestrenia a oživenia
vyučovacích hodín i záujmovej činnosti žiakov, a to prostredníctvom antických pamiatok,
archeologických nálezov, múzejných zbierkových predmetov a ich replík sprístupnených v
internetových databázach, na praktických webstránkach formou virtuálnych prehliadok, 3D
rekonštrukcií a pod. Dôležitou súčasťou bude i sprostredkovanie informácií o najnovšej
literatúre, o aktivitách domácich i zahraničných múzeí či galérii zameraných na žiakov
základných a stredných škôl (výstavy, vzdelávacie programy, praktické činnosti).

Miesto konania jednotlivých workshopov a termíny (program je rovnaký):
1. Trnava, Trnavská univerzita, 16. 10. 2012 (utorok)
2. Nitra, Agroinštitút, 23. 10. 2012 (utorok)
3. Banská Bystrica, miesto konania bude dodatočne spresnené, 24. 10. 2012 (streda)
Bez účastníckeho poplatku.
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PROGRAM WORKSHOPU
14:00 – 14:30
 Predstavenie projektu a aktivít Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti klasickej
archeológie a pedagogiky.
 Predstavenie významných múzeí a galérií doma i v blízkom zahraničí (stále expozície,
príležitostné výstavy, školské programy, aktivity pre verejnosť a pod.)
 Predstavenie databáz (Pegasos, Hyperión, Digidia, Ubi erat lupa a i.) a webstránok
zameraných na antický Rím (dejiny, umenie, architektúra atď.)
14:30 – 15:00
 Praktické predstavenie počítačového programu Google Earth pri mapovaní?
antického Ríma
 Virtuálne prehliadky a grafické modely antického Ríma (Rome Reborn, Digital
Roman Forum, Waters of Rome a pod.)
15:00 – 15:30

Prestávka s občerstvením

15:30 – 16:00
 Praktické využitie prezentovaných zdrojov pri výučbe dejepisu: názorná ukážka
spracovania informácií získaných z databáz, webových stránok či programov pri
tvorbe pútavej vyučovacej hodiny zameranej na rímske obdobie (napr. každodenný
život Rimanov, Slovensko a Rímska ríša, a pod.)
16:00 – 16:30
 Tvorivá činnosť účastníkov za pomoci prednášajúcich: návrhy a spracovanie
získaných poznatkov pri tvorbe pútavej vyučovacej hodiny zameranej na rímske
obdobie.
16:30 – 16:45

Prestávka

16:45 – 17:45
 Prezentácia jednotlivých návrhov. Diskusia o ďalších možnostiach využitia
prezentovaných a iných dostupných zdrojov v podmienkach konkrétnych škôl.
17:45 – 18:00
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TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠKY:
Prihlásiť sa možno do 10.10.2012 (workshop v Trnave) a 19.10. 2012 (workshop v Nitre
a Banskej Bystrici), a to zaslaním prihlasovacieho formulára na emailovú adresu
nada.bizova@truni.sk. Termín zaslania prihlášky je záväzný bez ohľadu na miesto konania
workshopu, ktoré si môže účastník vybrať podľa svojho vlastného uváženia.
Prihlášky sa budú prijímať v poradí ich doručenia.
Medzi účastníkmi očakávame aj takých pedagógov, ktorí sa na základe novozískaných metód
a v spolupráci s odborníkmi z Trnavskej univerzity podujmú na realizáciu otvorenej
vyučovacej hodiny v šk. roku 2012/2013. Pedagógovia otvorenej vyučovacej hodiny získajú
možnosť poslať dvoch svojich žiakov dvoch na týždňový pobyt v bezplatnom letnom tábore s
antickou tematikou, ktorý sa v rámci programov uskutoční v lete 2013 za účasti detí zo
Slovenska i Maďarska.
Trnava, 10. september 2012.

Ďalšie informácie a kontakt:
TU FF Katedra klasickej archeológie
Mgr. Andrea Ďurianová, PhD. – email: klasarch@truni.sk
tel.: 033/5939371
TU PdF Katedra pedagogických štúdií
PaedDr. Naďa Bizová, PhD. – email: nada.bizova@truni.sk
tel. 033/5514568
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