2010, roč. 4, č. 2
Zprávy

SPRÁVA O VZDELÁVACOM KURZE „SUCCESSFUL TRANSITIONS 1 “
1. – 5. APRÍLA 2009, LUDWIGSBURG
Eva Králová
V dňoch 1. - 5. apríla 2009 sa v nemeckom Ludwigsburgu konal na pôde Pädagogische
Hochschule vzdelávací kurz s názvom „Successful Transitions“. Určený bol najmä pre
pedagógov a psychológov materských, základných a vysokých škôl, ktorí pracujú s deťmi.
Zúčastnilo sa ho osemnásť pedagógov základných a vysokých škôl z Rakúskej republiky,
Nemeckej spolkovej republiky, Švédskeho kráľovstva, Lotyšskej republiky, Českej a
Slovenskej republiky, ako aj dve úradníčky ministerstva školstva v Írsku.

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Cieľom kurzu bolo poskytnúť účastníkom cenné informácie a vzdelávacie aktivity
o tranzitívnom období, ako aj predviesť ich aplikáciu v praxi. Prednášajúcimi boli experti
z oblasti psychológie a pedagogiky: dipl. psychológ a výskumný pracovník Wilfried Griebel
z Mníchova (Staatsinstitut für Frühpädagogik, IFP, München); profesor DDr. H. c. Wolf
Peschl z Viedne (viceprezident rakúskej hudobnej rady, federálny splnomocnenec pre
médiá Rakúskeho ministerstva vzdelávania a hudobného vzdelávania, bývalý dlhoročný
riaditeľ Landstrasserského gymnázia vo Viedni) a prof. Dr. Edeltraud Röbe
z Pädagogische Hochschule v Ludwigsburgu, ktorá sa špecializuje na pedagogiku
a didaktiku. Vzdelávacím aktivitám a psychologickým aspektom počas tranzitívneho
obdobia sa vo svojich prednáškach a seminároch venovala Dr. Anja Seifert
z Pädagogischen Hochschule v Ludwigsburgu (Institut für Erziehungswissenschaften).
Tvorbu siete zameranej na uľahčenie tranzícií predstavila Almut Cobet-Rohde z Asociácie
rodičov Baden-Württemberg v Ludwigsburgu.
Účastníci kurzu sa vzdelávali z dvoch perspektív: teoretického základu, ktorý im poskytli
prednášajúci a z metodológie, ktorú využívajú vo vlastnej praxi. Dostali aj možnosť vyjadriť

1

Kurz „Successful traisitions“ (úspešný prechod) je výsledkom projektu „Transition – Training as transition
expert in early childhood education“. Viac informácií na: www.project-transition.eu.
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sa k metódam a prostriedkom odprezentovaným počas kurzu a mohli si navzájom priblížiť
vlastnú skúsenosť a prostriedky, ktoré využívajú pri práci s deťmi v tranzitívnom období.

Druhá zľava - prof. Dr. Edeltraud Röbe počas prednášky. P. Almut Cobet-Rohde s účastníkmi kurzu

Prvý deň prijal účastníkov kurzu primátor Ludwigsburgu, p. Seigfried v paláci Grävenitz.
Oboznámil ich so situáciou v oblasti vzdelávacích tranzícií v meste Ludwigsburg. Mohli sa
tu osobne stretnúť s dr. Renatou Heinisch, ktorá je zakladateľkou a od r. 1993
prezidentkou Asociácie rodičov Baden-Württemberg, členkou Európskej asociácie rodičov
(EPA) a od r. 2002 splnomocnenkyňou Federálnej asociácie (Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren Organisation, BAGSO) v Bruseli. Palác Grävenitz, ktorý je voľne prístupný
návštevníkom, bol postavený v rokoch 1713 - 1723 vojvodom Eberhardom Ludwigom pre
jeho pani Wilhelmine von Grävenitz. Pozornosť pútajú fresky vo vnútri paláca ako i 72
hektárový park, v ktorom je možné stretnúť voľne sa pohybujúcu divú zver.

Primátor Ludwigsburgu, Dr. Renate Heinisch v paláci Grävenitz

Program vzdelávacieho kurzu sa skladal zo seminárov, workshopov, skupinovej práce,
krátkych individuálnych rozhovorov s prednášajúcimi, diskusie účastníkov kurzu
o národných špecifikách a vzájomného zdieľania v skupinách.
Prednášky a semináre prebiehali od stredy do nedele od 9:00 hod. do 19:30 hod.
Spomedzi všetkých spomeniem seminár, workshop a skupinovú prácu na tému
„Tranzitívne obdobie – spoločné objavovanie duše dieťaťa mladšieho školského veku“ so
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psychológom Wilfriedom Griebelom. Zaujímavý bol aj seminár o využití IKT a hudby
v tranzitívnom období s témou „Hodnoty“ a „Hudobná a umelecká výchova ako nástroj
zvládania tranzitívneho obdobia“, ktorý viedol prof. DDr. Wolf Peschl. Keďže všetci dobre
vieme akú významnú úlohu v živote žiaka zohrávajú rodičia, prínosný bol seminár
a workshop Almut Cobet-Rohde na tému „Zapájanie rodičov do života školy“.

Prof. Wolf Peschl a Dipl. psych. Wilfried Griebel počas prednášky

Tranzitívne obdobie si účastníci kurzu mohli „nahmatať“ aj v praxi, nakoľko jeden celý deň
sa zúčastnili exkurzie do Kindergarten Schwalbennest v Ludwigsburgu, kde im boli
umožnené rozhovory s riaditeľkou materskej školy, učiteľkami, ale aj rodičmi detí, ktorí
majú možnosť byť prítomní na živote MŠ. Najviac diskutované boli najmä témy Ako
materská škola a rodičia podporujú tranzitívne procesy detí a Spolupráca medzi
materskou a základnou školou. Exkurzie sa zúčastnili aj primátor Ludwigsburgu pan
Seigfried a prof. Dr. Edeltraud Röbe, ktorí sa spoločne s účastníkmi kurzu zamysleli nad
implementáciou odprednášaných tém do tejto konkrétnej materskej školy. Účastníci kurzu
sa mohli na záver zdieľať o aktivitách a programoch zameraných na tranzitívne obdobie
v ich krajinách. Exkurzia bola zakončená diskusiou o podobnostiach a odlišnostiach.

Kindergarten Schwalbennest Ludwigsburg

Margit Lentsch predviedla účastníkom kurzu ukážku využitia špecifickej metódy vo výučbe
hudobnej výchovy, pri ktorej využila ukážku Mozartovej Čarovnej flauty, detské hudobné
nástroje a rôzne hudobno-pohybové aktivity.
53

2010, roč. 4, č. 2
Zprávy

Vzdelávací kurz bol ukončený zdieľaním v skupinách o tom, ako plánujeme využiť získané
skúsenosti na svojich pracoviskách a doma v našich rodinách. Na záver vzdelávacej
aktivity dostali účastníci kurzu Certifikát „Supporting Transitions“ o získaných poznatkoch.
Na kurze odzneli témy ako: priblíženie tranzitívneho obdobia; účasť a podpora rodičov detí
v tranzitívnom období; vývoj psychologických aspektov; podpora hodnôt; hudba
a všeobecné kultúrne vzdelávanie; vedecké vzdelávanie; a tvorba siete. Bola to pestrá
a dobre zorganizovaná akcia, za ktorú patrí veľká vďaka jej organizátorom.

O autorke:
PaedDr. Eva Králová je študentkou DSP na Katedre hudobnej výchovy, Pedagogickej
fakulty OU v Ostravě, ČR. Výskumne sa venuje problematike integrácie hudby
a hudobných činností do výučby anglického jazyka a výtvarnej výchovy ako prostriedku
prekonávania problémov tranzitívneho obdobia u 10 – 11 ročných žiakov pri prechode z 1.
na 2. stupeň ZŠ.
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