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Mgr. Martina Smoláriková, Mgr. Zuzana Pokusová, ZŠ Rajčianska 3,
Bratislava.

V dňoch 13. – 15. 12. 2010 sa v hoteli Poľana vo Zvolene konala odborná
konferencia, ktorú organizoval ŠPÚ Bratislava v rámci projektu
experimentálneho overovania metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyučovaní
cudzích jazykov.
Na tejto konferencii nás čakal bohatý program, ktorý pre nás pripravila
Ing. Beata Menzlová spolu s lektormi.
Konferencia sa začala registráciou v hoteli, po ktorej sme pokračovali
v predstavovaní a prezentácii zapojených škôl. Dozvedeli sme sa o činnosti
jednotlivých pedagógov, o ich pokrokoch v projekte, plusoch a mínusoch
vyučovania pomocou danej metódy.
V poobedňajších hodinách sme absolvovali odbornú prednášku pod
vedením Silvie Pokrivčákovej doc. PaedDr., PhD., ktorá nám ozrejmila niektoré
nejasnosti vo využití metódy na hodinách. Prednáška pokračovala diskusiou,
kde sa dohodlo na ďalšom pokračovaní v projekte.
Vo večerných hodinách prednáška pokračovala praktickou časťou, kde
sme pod vedením Ing. Beaty Menzlovej vyskúšali pripraviť metodické listy
k daným témam. Boli sme začlenení v skupinách a každá skupina na záver svoju
prácu prezentovala, čo bolo pre nás veľmi podnetné.
Na druhý deň konferencia pokračovala pod vedením Dagmar Munkovej
RNDr., PhD., ktorá nás oboznámila už s vytvoreným portálom na
www.amos.ukf.sk . Každý účastník konferencie dostal prístup na daný portál.
Portál umožňuje výmenu metodických materiálov, názorov, rôznych poznámok,
informácii ako aj pracovných listov. Dohodli sme sa na spôsobe ukladania novo
vytvorených metodických a pracovných listov, o ich overovaní
a pripomienkovaní. Každý účastník má v priebehu školského roka na hodinách

použiť na hodinách matematiky a prírodovedy minimálne 3 pracovné listy, ktoré
okomentuje a v rámci portálu autorom pracovných listov napíše svoje
poznámky, návrhy na vylepšenie. Pracovné listy je potrebné odskúšať a upraviť,
sa plánuje (v prípade finančných prostriedkov) ich publikácia.
Popoludní sme absolvovali odbornú prednášku s pani psychologičkou
PhDr. Evou Farkašovou, CSc. Po prezentácii sa spresnili podmienky tvorby
testov, o spôsobe testovania a o pilotovaní v treťom ročníku.
Vo večerných hodinách sme absolvovali opäť praktickú časť, kedy sme
v skupinách vytvárali návrhy na pracovné listy a metodické listy na témy:
Vianoce u nás doma (1.roč.), Ľudské telo (2.roč.), Vyvodenie prirodzených čísel
do 10 000 (3.roč.) Táto práca bola pre nás veľmi zaujímavá a inšpirujúca.
Posledný deň konferencie nám bolo umožnené navštíviť Základnú školu,
Hrnčiarska 2119/1 vo Zvolene, kde sme si mohli prakticky overiť nami deň
vopred vypracované metodické a pracovné listy. Po odučení týchto hodín pani
učiteľky zo ZŠ vo Zvolene nám ukázali ukážky v jazykových triedach
s vyučovaním anglického a francúzskeho jazyka.
Konferencia bola ukončená a vyhodnotená rozborom vyučovacích hodín
v priestoroch základnej školy.

Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto konferencie.

Učiteľky zo ZŠ Rajčianska 3, Bratislava.
Mgr. Martina Smoláriková, Mgr. Zuzana Pokusová

