


CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

CĎV UK - samostatne hospodáriaca súčasť UK od 1.12.2004

Portfólio:

▪ Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov
(slovenčina ako cudzí jazyk) - od r. 1960

▪ Univerzita tretieho veku - od r. 1990

▪ Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

▪ Vzdelávanie pre verejnosť (+ cudzie jazyky)

▪ Vzdelávanie krajanov (Slovákov žijúcich v zahraničí)

▪ ŠaKS Modra Harmónia
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CONNECTOR 5

CONNECTOR je priestor, ktorého cieľom je spojiť profesionálov, 
ktorí sú nadšení pre učenie sa participatívnym a interaktívnym 
spôsobom so zameraním na praktické skúsenosti. 

Ciele:

- Spojiť vzdelávateľov z rôznych sektorov a tak vytvoriť 
prepojenia medzi formálnym, neformálnym a odborným 
vzdelávaním

- Promovať a podporiť neformálne vzdelávanie

- Vytvoriť priestor pre identifikáciu spoločných potrieb a výziev 
zainteresovaných strán
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CONNECTOR 5

- Vyvíjať riešenia identifikovaných potrieb a výziev 
prostredníctvom projektov a sieťových aktivít

- Vytvoriť priestor na spoluprácu pre zdieľanie metód, 
nástrojov, postupov a nápadov pre efektívne vzdelávanie

- Vytvárať budúce európske partnerstvá

- Ponúknuť súbor metód a zásad s veľkou aplikovateľnosťou pri 
vzdelávaní
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PRÍPRAVA NA AKTIVITU

• Informácie: 

– e-mail

– Facebook skupina (predstavenie, informácie)
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PRÍPRAVA NA AKTIVITU

• Infopack (ubytovanie, cestovné info, čo si priniesť, praktické info)

• Agenda (program)
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PRÍPRAVA NA AKTIVITU

• Predstavenie lektorov
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PRÍPRAVA NA AKTIVITU

• Výber pracovnej skupiny, zaradenie do skupiny
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SEMINÁR

• Všeobecné info, predstavenie lektorov

• Rozdelenie do skupín

• Práca v skupinách (2,5 dňa)

• Predstavenie vybraných metód (1,5 dňa)

• Záver (certifikáty, networking)
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Všeobecné informácie
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Predstavenie lektorov
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Rozdelenie do skupín
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Skupiny / metódy (7)

• PhotoVoice (fotografia)

• GameEducation (hry)

• Storytelling (rozprávanie príbehov)

• TheatreEducation (divadlo)

• Learning from/with/about the city (mesto)

• Graphic Facilitation and other Harvesting Methods 
(vizuálne zachytenie myšlienok, grafika)

• Visual Communication and Media Production
(produkcia médií, videa)
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Práca v skupinách
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Predstavenie metód
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Connector 5

• 100 účastníkov

• 17 krajín (Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Estónsko, 
Fínsko, Litva, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Srbsko, 
Švédsko, Taliansko, Turecko)

• 7 metód

• angličtina

• Certifikát

• Networking
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Skupiny / metódy (7)

• PhotoVoice (fotografia)

• GameEducation (hry)

• Storytelling (rozprávanie príbehov)

• TheatreEducation (divadlo)

• Learning from/with/about the city (mesto)

• Graphic Facilitation and other Harvesting Methods 
(vizuálne zachytenie myšlienok, grafika)

• Visual Communication and Media Production
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PhotoVoice

• predstavenie metódy – použitie (kedy, kde, ako, pre koho, cieľ)

• testovanie metódy

• príprava „perfomence“

• predstavenie
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PhotoVoice – čo to je?

• Spôsob ako rozprávať prostredníctvom fotografie.

• Niekedy je ťažké hovoriť o tom, čo sa vám páči, 
alebo hovoriť o tom, čo vás trápi. Keď neviete nájsť 
slová, môžete svoje myšlienky, pocity, obavy ukázať 
prostredníctvom fotografie.  

• Dáva hlas ľuďom, ktorí sa zvyčajne nedostanú k 
slovu. 
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PhotoVoice – čo to je?

• Je to proces, ktorý kombinuje fotografie, ktoré 
účastníci urobili s ich písomnými správami: účastníci 
rozprávajú svoj príbeh pomocou obrázkov a slov.

• Odošle zdieľaný príbeh o konkrétnej oblasti alebo 
téme.

• Účelom procesu PhotoVoice je vytvoriť povedomie 
o problémoch marginalizovanej skupiny pomocou 
hlasu samotnej skupiny.
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PhotoVoice – čo to je?

• Účastníci procesu spravidla fotografujú a odzrkadľujú, 
ako niečo vidia (životná situácia, problém).

• Každý obrázok má svoj príbeh, napísaný fotografom.

• Účastníci diskutujú o nasnímaných obrázkoch a rozvíjajú 
zdieľanú správu, ktorá sa posiela verejnosti.
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PhotoVoice – ciele

• Vytvorenie povedomia

• Obrana/obhajoba záujmov

• Osobný rozvoj a skupinový rozvoj

• Analýza problému očami postihnutých
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PhotoVoice – postup

• Vybrať problém/tému, stanovenie cieľov procesu

• Výber účastníkov (7-20)

• Orientačný workshop

• Fotenie

• Skupinové diskusie

• Výber obrázkov, ktoré sa majú použiť

• Tvorba záverečných správ/odkazov, ktoré zodpovedajú 
každému obrázku

• Predstavenie pred publikom (výstava)

• Zhrnutie s účastníkmi
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PhotoVoice
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CONNECTOR 5 - video
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Centrum ďalšieho vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.
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Ďakujem za pozornosť


