
C1 SHORT
TERM STAFF
MEETING
6.-11. September 2021

Spoločné foto na
obecnom úrade
v strede starosta Pavol Hric

ERASMUS+
Behind the Limits with Learning

S E P T E M B E R  2 0 2 1

Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo
zorganizovanie medzinárodného stretnutia ako
mission impossible, nakoniec sme to zvládli!
Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov
zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska,
Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme
pre nich bohatý program plný vzdelávacích 
 seminárov a workshopov zameraných na
profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v
rámci regiónu. 
Program sa začal krátkymi prezentáciami
partnerských škôl a pokračoval prijatím u starostu
Pavla Hrica v sále obecného úradu.
Páni v krojoch nám zahrali na ľudové nástroje
fujaru a heligónku. Hosťom veľmi chutili aj klasické
domáce pagáče a štrúdle.



Na návšteve vo VIII.B sa žiaci s
hosťami zhovárali o svojich krajinách,
kultúre a zvykoch.

Montessori workshop s
Aďou Tomaníkovou bol
veľmi poučný a skvele
sme sa zábavili

Tvorivá atmosféra na seminári Integrálnej pedagogiky
s Vierou Turianskou, riaditeľkou Základnej školy Badín.
Účastníci zostrojovali „učebný stroj“, ktorý obsahuje všetky potrebné
ozubené kolieska potrebné pre dobré fungovanie učiteľa.

Remeselná dielňa modrotlače s pani
učiteľkou chémie Luciou Dovalovou.
Hostia si domov odniesli svoje vlastné
jedinečné ručne vyrábané suveníry

Vzdelávacie aktivity zamerané na učebné štýly v učiacej
záhrade, ktorá bola vybudovaná v rámci projektu „Zelená
škola“. Záhrada má poskytnúť neformálne a prirodzené
vzdelávacie prostredie pre deti všetkých vekových skupín.

Na obrázkoch môžete vidieť matematické a
hudobné aktivity, ktoré pripravili Vierka Hricová a
Nina Majlingová.



Piatok bol mestský deň a počasie
nám vyšlo v ústrety. Po
komentovanej prehliadke mesta
sme  absolvovali hodinu dejepisu so
žiakmi 9. ročníka v Múzeu SNP.
Popoludní sme si všetci užili
Radvanský jarmok s ukážkami
tradičnýchremesiel, regionálnymi
pochúťkami a folklórnymi
vystúpeniami. Rozlúčili sme sa na
spoločnej večeri, kde sa už začala
plánovať najbližšia projektová akcia.

... a jedlo! Výber z
lahodných ovčích syrov,
klobásy a halušiek - to
proste musí byť!

Pamiatka UNESCO: drevený
artikulárny kostol v
Hronseku postavený v 18.
storočí bez jediného klinca.

Pár momentiek z
ďalších
workshopov o
štýloch učenia,
pedagogike a
akčnom výskume.
Musíme povedať,
že naši partneri
boli aktívni a
produktívni a
prínosná bola aj
výmena skúseností.


