
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 
 
 

Program podujatia Európsky deň jazykov 2021 on-line  
interaktívne workshopy pre učiteľov   

 
 
 
Streda, 29. 09. 2021 
 
14.00 – 15.00  

The Principles of Successfully Managing Projects in the Language Classroom  
Claire Porter / British Council Bratislava 
V anglickom jazyku / nielen pre učiteľov anglického jazyka 

Workshop bude prebiehať v angličtine, ale zásady riadenia projektov sú pre všetky jazyky rovnaké, takže vítaní sú aj 
učitelia iného cudzieho jazyka, ktorí ovládajú angličtinu na úrovni B2.  

Dozviete sa, aké sú rôzne fázy projektového vyučovania, zameriame sa na fázu plánovania projektov, identifikujeme 
výzvy projektovej práce a budeme hľadať riešenia. Predstavíme Vám aj súbor materiálov týkajúcich sa klimatických 
zmien z dielne British Council, ktoré môžete neskôr využiť vo svojej praxi. Workshop bude interaktívny a učitelia budú 
mať možnosť spolupracovať v skupinách a zdieľať nápady. 

15.00 – 16.00  

Применение проектов в обучении русскому языку  
Regina Shamsutdinova  / Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Puškinov inštitút v Moskve 
V ruskom jazyku / pre učiteľov ruského jazyka 

Učitelia sa oboznámia s používaním projektových metód pri vyučovaní ruštiny a získajú praktické odporúčania, ktoré 
môžu implementovať v triedach.    



 
 

 

 

 

16.00 – 17.30  

Smutné jazyky. Osudy nemčiny na Slovensku (moderovaná diskusia) 
Jozef Tancer a moderátor diskusie Péter Urbán / Univerzita Komenského v Bratislave 
V slovenskom jazyku / pre všetky cieľové skupiny 

Aké jazyky ste v živote stretli a kam vo svojom tele by ste ich umiestnili? Germanista Jozef Tancer sprevádza vo filme 
Anny Gruskovej (2018) po svete zamlčiavaných dramatických osudov nemeckej menšiny a jej vymierajúcich nárečí na 
Slovensku. Na základe rozhovorov s príslušníkmi rôznych generácií a metódy takzvaných jazykových portrétov ukazuje, 
koľko rôznych podôb má nemčina pre tých, ktorí ju používajú ako svoj vlastný jazyk a s akými rôznymi predstavami si 
ju spoločnosť spájala a spája. Sú nemecké dialekty na Slovensku odsúdené na zánik? Aký potenciál v sebe skrýva 
nemčina ako menšinový jazyk? Ako spoznávať domáce tradície nemeckej kultúry na Slovensku? O týchto otázkach, ako 
aj o samotnom filme, bude možné diskutovať po projekcii filmu s Jozef Tancerom. Diskusiu bude moderovať 
germanista Péter Urbán. 

16.00 – 17.00  

El desarrollo de la interacción oral en el aula de ELE  
David R. Sousa / Instituto Cervantes v Bratislave, Edelsa 
V španielskom jazyku /  pre učiteľov španielčiny 

Charakteristické črty ústnej interakcie z nej robia jeden z najbohatších a najkomplexnejších prvkov, s ktorými sa dá v 
triede pracovať. Preto je nevyhnutné poskytnúť našim žiakom nástroje, ktoré podporujú ich samostatnosť počas 
interakcie. Na webinári najskôr zanalyzujeme niektoré problémy, s ktorými sa učitelia zvyčajne stretávajú v triede pri 
realizácii aktivít ústnej interakcie, aby sme neskôr mohli analyzovať podmienky, ktoré ich ovplyvňujú, a poskytneme 
niekoľko návrhov, ktoré je možné využiť v každodennej praxi.  

17.00 – 18.00  

Vyučovanie SJSL na primárnom stupni vzdelávania v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 
Anita Halászová / Štátny pedagogický ústav 
V slovenskom, prípadne maďarskom jazyku / pre učiteľov ZŠ 

Vyučovanie predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na 1. stupni ZŠ s VJM má svoje špecifiká. Všetko 
o vyučovaní slovenského jazyka ako L2, aké sú všeobecné a špecifické ciele vyučovania SJSL, komunikačné témy, aká 
je štruktúra vyučovacej hodiny i jej obsah sa dozviete na tomto workshope. Ak chcete vedieť viac o vyučovaní 
fonetických javov, o rozvíjaní počúvania s porozumením, ústneho a písomného prejavu, čítaní s porozumením, o práci 
s ilustráciou a literárnym textom, či vyučovaní riekaniek, básničiek, detských hier a piesní – neváhajte a prihláste sa na 
workshop.  

 

Štvrtok, 30. 09. 2021  

   
13. 00 – 14.00  

The Principles of Successfully Managing Projects in the Language Classroom  
Claire Porter / British Council 
V anglickom jazyku / nielen pre učiteľov anglického jazyka 

Workshop bude prebiehať v angličtine, ale zásady riadenia projektov sú pre všetky jazyky rovnaké, takže vítaní sú aj 
učitelia iného cudzieho jazyka, ktorí ovládajú angličtinu na úrovni B2.  

Dozviete sa, aké sú rôzne fázy projektového vyučovania, zameriame sa na fázu plánovania projektov, identifikujeme 
výzvy projektovej práce a budeme hľadať riešenia. Predstavíme Vám aj súbor materiálov týkajúcich sa klimatických 
zmien z dielne British Council, ktoré môžete neskôr využiť vo svojej praxi. Workshop bude interaktívny a učitelia budú 
mať možnosť spolupracovať v skupinách a zdieľať nápady.   



 
 

 

 

 

14.00 – 15.00 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra na 2. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským  
Monika Hamarová / ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa 
V slovenskom jazyku / pre učiteľov ZŠ  

Zaujíma Vás, ako efektívne učiť slovenský jazyk na školách s vyučovacím jazykom maďarským? Na tomto workshope 
Vám prostredníctvom podnetov z praxe predstavíme špecifiká vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská 
literatúra, jeho hlavné a špecifické ciele no i nedostatky a problémové oblasti ako aj návrhy na skvalitnenie výučby.  

15.00 – 16.00  

Diploma DADIC Autónomo para profesores de español: nueva acreditación docente del Instituto Cervantes 
Isabel Iglesias Blanco / Instituto Cervantes Bratislava 
V španielskom jazyku / pre učiteľov španielčiny  

Na tomto workshope bude predstavená nová skúška pre učiteľov španielčiny, ktorú ponúka Instituto Cervantes. The 
Autonomous DADIC je diplom, ktorý osvedčuje, že učiteľ má základné zručnosti potrebné pre profesionálne vyučovanie 
španielčiny ako cudzieho jazyka (ELE) na všeobecné účely.  

16.00 – 17.00  

Online výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka  
Helena Ľos Ivoríková / Studia Academica Slovaca 
V slovenskom jazyku / pre všetky cieľové skupiny 

Máte v triede žiakov s materinským jazykom iným ako slovenským? Alebo poznáte cudzinca, ktorý by sa rád učil 
slovenčinu? Predstavíme Vám online kurz e-slovak.sk a odprezentujeme niektoré osvedčené online aplikácie a nástroje 
používané počas výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. 

 


