
 
Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje  
21. –22.  apríla 2020 v Bratislave seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov.  
 
Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné školy a školy s osemročným vzdelávacím 
programom (nižšie ročníky), ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov. 
Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk.  
 
 

 
 Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami 

a ostatnými žiakmi. 

 Podpora povedomia učiteľov o úlohe vyučovacieho jazyka, ktorý vedie k úspešnému vzdelávaniu všetkých žia-

kov. 

 Podpora pozitívneho vzťahu k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. 

 Zlepšenie kvality výučby jazykov a podpora rozvoja plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov vychádzajúc 
z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov so zameraním na:  

kompetencie a možnosti žiakov-cudzincov;  
podporu vyučovacieho jazyka v multilingválnom prostredí;  
formatívne hodnotenie jazykových kompetencií žiakov-cudzincov; 
monitorovanie jazykového pokroku žiakov-cudzincov. 

 Efektívne nástroje výučby, metódy a prístupy pre podporu multilingválnych tried (výstupy projektov Európskeho 

centra pre moderné jazyky Rady Európy zamerané na praktické využitie a podporu multilingválnych tried).   

 Diskusia a príklady dobrej praxe pre učenie sa a vyučovanie v multilingválnom prostredí. 
 

 

Seminár je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národ-
nostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou 
vzdelávania žiakov-cudzincov. Seminára sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obme-

dzený.   

V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej forme na adresu:  
denisa.duranova@statpedu.sk najneskôr do 28. februára 2020 (vrátane).  
 
Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na seminári do 4. marca 2020 a to elektronickou 
formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Prihlasovací formulár je dostupný tu.  

PODPORA MULTILINGVÁLNYCH TRIED 

www.ecml.at/ec-cooperation 

Initiative carried out within the framework of the Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning cooperation agreement between  

the European Centre for Modern Languages and the European Commission.  

Účastníci 

Zameranie seminára 
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 Seminár Podpora multilingválnych tried je iniciatíva, ktorá je realizovaná v rámci dohody o spolupráci v oblasti 
inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky a Eu-

rópskou komisiou a na základe grantovej zmluvy medzi Radou Európy a Štátnym pedagogickým ústavom.  

 Seminár je vedený expertmi Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy: prof. Terry Lamb, PhD., profe-
sor, University of Westminster, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Dr. Mercedes Bernaus, 

emeritná profesorka, Universitat Autònoma de Barcelona, Španielsko. 

 Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk bez zabezpečenia tlmočenia. Účastníkom sa odporúča minimálna 

komunikačná úroveň A2/B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  

 Účasť na seminári je bezplatná.  

 Príchod účastníka do miesta konania seminára v Bratislave je dňa 20. apríla 2020 a odchod dňa 22. apríla 

2020 po ukončení seminára.  

 Začiatok seminára dňa 21. apríla 2020 je o 8:30, ukončenie seminára dňa 22. apríla 2020 je o 15:00.   

 Štátny pedagogický ústav zabezpečí a uhradí pre účastníka ubytovanie s raňajkami od 20. apríla do 22. apríla 

2020 (2 noci) v mieste konania seminára v Bratislave.  

 Štátny pedagogický ústav zabezpečí a uhradí účastníkovi stravovanie priamo v ubytovacom zariadení počas trva-
nia seminára. Stravovanie začína večerou v deň príchodu dňa 20. apríla 2020, končí obedom v deň odchodu 

dňa 22. apríla 2020.  

 Účastníkovi vzniká nárok na náhradu cestovných nákladov spojených s účasťou na seminári v cene cestovného 

lístka 2. triedy (vlak, autobus, MHD).  

KONTAKT:  

PhDr. Denisa Ďuranová 

denisa.duranova@statpedu.sk  

Praktické informácie 
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