
   

  

 

                                                                                                                    

 

 

Program podujatia Európsky deň jazykov 2021 on-line  
streamované prezentácie pre učiteľov 

 

 

Streda, 29. 09. 2021 

9.30 – 10.00   

Otvorenie vzdelávacieho podujatia / Opening of the event 
V slovenskom a anglickom jazyku 

Miroslava Hapalová / Štátny pedagogický ústav 
Emília Andrejová / Zastúpenie EK– kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad 
Kristina Cunningham / Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru 

 
13.00 – 13.30    

Vyučovací predmet slovenský posunkový jazyk v základných školách  
Iris Domancová / Štátny pedagogický ústav 
V slovenskom a slovenskom posunkovom jazyku / pre učiteľov najmä ZŠ 

Posunkový jazyk  je plnohodnotný jazyk, ktorým sa dorozumievajú nepočujúci ľudia na celom svete. Je to jazyk 
vizuálno-motorický, má svoje jazykové charakteristiky. V základných školách pre žiakov so sluchovým postihnutím sa 
vyučuje slovenský posunkový jazyk ako špecifický vyučovací predmet. Cieľom prezentácie je stručne oboznámiť  
učiteľov ZŠ s obsahom vzdelávania vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk a najmä inšpirovať ich k 
zabezpečeniu výučby slovenského posunkového jazyka. 



   

  

13.30 – 14.00  

Vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry na 1. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 
Marta Szabóová / ZŠ Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským, Veľký Meder   
V slovenskom jazyku / pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, študentov VŠ      

Zaujíma Vás, ako prebieha vyučovanie slovenského jazyka na škole s vyučovacím jazykom maďarským? Aké sú ciele 
a aké metódy práce so žiakmi je možné využívať na hodinách? Dozviete sa o tom viac aj prostredníctvom ukážok práce 
učiteľky so žiakmi 2. a 3. ročníka na 1. stupni ZŠ s VJM. 

14.00 – 15.00   

Kinderuni : Mensch, Natur und Technik, Implementierung im DaF     
Alexandra Hučeková, Monika Rybáriková / GoetheInstitut Bratislava 
V nemeckom jazyku / pre učiteľov nemeckého jazyka 

Kinderuni - Detská univerzita je bezplatný projekt Goetheho inštitútu, ktorý možno implementovať do kurikula,  do 
krúžkových, alebo  projektových aktivít na školách, s cieľom zatraktívniť deťom nemčinu. Je dostupná už od úrovne A1 
prezenčne i online formou. Oboznámite sa s obsahom jej fakúlt, prednáškami, didaktickými materiálmi,  pracovnými 
postupmi pri jednotlivých cvičeniach,  so slovnou zásobou i využitím  Soft- CLIL metód  pri malých vedeckých pokusoch.   

 

Štvrtok, 30. 09. 2021 

13.00 – 13.30  

Aufnahme von kurzen Videos in den Stunden 
Ivana Zolcerová, Karin Wolfová / Goethe-Institut Bratislava 
V nemeckom jazyku / pre učiteľov nemeckého jazyka 

Aký efekt môžu mať nahrávky a krátke videá na vyučovací proces? V prezentácii dostanete konkrétne návody, ako 
pomocou krátkych videí a audio nahrávok pripraviť žiakov na reálnu komunikáciu, ako pri takýchto úlohách rozvíjať aj 
tzv. soft skills, ako zvýšiť podiel ústnej produkcie žiakov vo výučbe a podávať feedback k jednotlivým úlohám. Rovnako 
sa môžete tešiť na niekoľko konkrétnych tipov, napríklad pri ktorých témach a úrovniach videá a nahrávky využiť. 

13.30 – 14.00  

Connaissez-vous bien le CECR ?  
Arnaud Segretain / Štátny pedagogický ústav, Institut Français de Slovaquie 
Vo francúzskom jazyku / pre učiteľov jazykov 

Poznáte Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky? Nie? V príspevku sa dozviete o  dôležitých konceptoch 
vyvinutých v rámci SERR (viacjazyčnosť, prístup zameraný na úlohy, kompetencie, komunikačné jazykové činnosti ...) 
Aj to, ako  vytvoriť jazykovú úlohu pre triedu, či ako hodnotiť podľa SERR. 

14.00 – 14.30  

Цифровой учебный контент: методические и технологические аспекты 
Tatiana Sergejevna Veselovskaja  / Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Puškinov inštitút v Moskve 
V ruskom jazyku / pre učiteľov ruského jazyka 

Aké sú kľúčové zásady vytvárania digitálneho vzdelávacieho obsahu? Dozviete sa to prostredníctvom skutočných 
príkladov. Okrem toho budú ponúknuté kritéria na vyhodnotenie, kontrolu vypracovaných úloh, na ich porovnanie v 
súlade s modernými  výsledkami  v oblasti digitálnej lingvo-didaktiky. Na jednej strane Vám prezentácia ponúkne 
informácie o technickom aspekte vytvárania úloh (práca so servisnými službami, platformami); na druhej strane to 
budú informácie o osobitostiach vytvárania metodicky overených úloh, aby sa podstata výučby ruštiny ako cudzieho 
jazyka nestratila za vizualizáciou. 

 


