
                                                           
Štátny pedagogický ústav v Bratislave a Základná škola – Grundschule 

Hradné námestie 38 v Kežmarku 

 

organizuje 

 

pod záštitou veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Joachima Bleickera,   

veľvyslankyne Rakúskej republiky Margit Bruck-Friedrich a                                              

veľvyslanca Švajčiarska Alexandera Hoffeta  
 

1. ročník konferencie  

 

Budúcnosť vyučovania nemeckého jazyka  
Podpora vyučovania nemeckého jazyka a jazykov národnostných menšín v základných 

školách na Slovensku 

 

Miesto a čas: Kežmarok 27. apríla 2020 (pondelok od 9:00 – 15:00 hod.) 

 
Konferencia sa organizuje v spolupráci s mestom Kežmarok, Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku, 

Goetheho inštitútom v Bratislave, Spoločnosťou učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 

Súkromnou pedagogickou a sociálnou akadémiou v Košiciach a Slovenskou radou rodičovských združení. 

 

Hlavné témy konferencie: 

 Nemecký jazyk v pozícii  prvého alebo druhého cudzieho jazyka v ZŠ 

 Vzdelávacie štandardy pre nemecký jazyk (A1.1) ako cudzí jazyk a pre jazyky národnostných 

menšín 

 Inovácie v jazykovom a cudzojazyčnom vzdelávaní v školách 

 Metodika CLIL v základných školách a v školách s vyučovacím jazykom národnostnej 

menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. 

 Výmena skúseností so vzdelávaním v nemeckom jazyku a jazykoch národnostných menšín na 

Slovensku a v zahraničí 

Konferencia je určená pre riaditeľov základných škôl, ďalších členov vedenia škôl,  učiteľov 

nemeckého jazyka, CLIL učiteľov (nemecký jazyk) a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostnej 

menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. Cieľom konferencie je zdôrazniť dôležitosť 

vyučovania nemeckého jazyka v základnej škole, vyučovania jazykov národnostných menšín, podporiť 

metodiku CLIL v základnej škole, vytvoriť platformu na výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe, ako aj 

na diskusiu k téme súčasného vývoja v oblasti vyučovania nemeckého jazyka a jazykov národnostných 

menšín. 

 

Pracovné jazyky konferencie: slovenský a nemecký jazyk. Tlmočenie bude zabezpečené. 

Ubytovanie a cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia, obed a občerstvenie bude zabezpečené 

organizátorom.  Prihlásiť sa môžete na  
http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/aktuality/konferencia-buducnost-vyucovania-

nemeckeho-jazyka.html  najneskôr do 29. marca 2020. 
Informácie o možnostiach ubytovania Vám poskytne Beata Menzlová (beata.menzlova@statpedu.sk). 
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Garant odbornej konferencie: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ ŠPÚ 

Odborný garant 1. sekcie: Mgr. Miroslav Beňko, riaditeľ Grundschule, Kežmarok 

(riaditel@grundschule.sk)                                                                                                                      

Odborný garant 2. sekcie: Dipl. Ing. Beata Menzlová, ŠPÚ Bratislava (beata.menzlova@statpedu.sk)                      

Odborný garant 3. sekcie: PhDr. Jozef Facuna, PhD., námestník riaditeľa ŠPÚ (jozef.facuna@statpedu.sk) 

Rámcový program                                                                                                                             

(Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, Kežmarok) 

  8.00 – 9.00  Registrácia účastníkov/občerstvenie 

  9.00 – 9.30  Otvorenie konferencie, príhovory  

                      primátor mesta Kežmarok, PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA 

                      veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Joachim Bleicker 

                      veľvyslankyňa Rakúskej republiky Margit Bruck-Friedrich   

                      veľvyslanec Švajčiarska Alexander Hoffet                                                                                              

                      riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu  prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. 

                                                                     

  9.30 – 10.15 Prednášky o aktuálnej situácii vyučovania jazykov a skúsenostiach v SR a zahraničí                                                                                                                                                                       

10.15 – 11.00 Prestávka (presun do sekcií) 

13.0 – 14.00 Obed 

 

1. sekcia – riaditelia základných škôl  

(Miesto konania: SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok) 

 

11.00 – 12.00 Prednášky k problematike vyučovania jazykov 

12.00 – 13.00 Okrúhly stôl k témam:  

            Aktuálny stav vo vyučovaní nemeckého jazyka 

            Možnosť zavedenia nemeckého jazyka ako 1. cudzieho jazyka v ZŠ na 1.stupni  

            Možnosti ďalšieho pokračovania v štúdiu nemeckého jazyka po ukončení ZŠ  

13.00 – 14.00 Obed 

14.00 – 15.00 Diskusia, návrhy na riešenie problémov  

 

2. sekcia – učitelia nemeckého jazyka v základných školách  

(Miesto konania: Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok) 

 

11.00 – 12.00  Ukážky aktivít so žiakmi na vyučovacích hodinách nemeckého jazyka  

(1. a 2. stupeň ZŠ), diskusia 

13.00 – 14.00 Obed 

12.00 –15.00   Workshopy k inovatívnym formám vyučovania nemeckého jazyka/  

                        vyučovaniu s CLIL 

 

3. sekcia – učitelia a pedagogickí zamestnanci v školách so žiakmi z národnostných menšín, v školách 

s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo v školách s vyučovaním – jazyka národnostnej 

menšiny (rómska, maďarská, ukrajinská, rusínska národnostná menšina)   

 (Miesto konania: Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok)

 

11.00 – 15.00  Príklady dobrej praxe  

13.00 – 14.00  Obed pre všetkých účastníkov konferencie 

15.00               Záver konferencie 
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