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Cieľom webinára je ozrejmiť:
– migračnú situáciu krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility;
– základnú terminológiu migračnej problematiky;
– akulturačné procesy migrantov do slovenskej spoločnosti;
– legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí
cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu;
– organizáciu, obsah a plánovanie kurzov štátneho jazyka pre deti cudzincov.
Odpovieme aj na otázky:
– Aké sú historické aspekty migrácie na Slovensko?
– Ako postupovať pri príprave na príchod žiaka-dieťaťa cudzincov do školy a jeho adaptácii?
– Ako postupovať pri práci v kurze štátneho jazyka? Ako začať a o ktoré materiály sa oprieť?
– Aké sú rozdiely medzi bežnou hodinou slovenčiny ako materinského jazyka a jazykovým kurzom?
Môže aj bežný učiteľ/učiteľka slovenčiny viesť kurz slovenčiny ako druhého jazyka?
Prednášať budú:
Doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD. pôsobí na Katedre manažmentu kultúry a turizmu Filozoﬁckej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vyštudovala odbor etnológia a kulturológia. Profesijne sa
venuje novodobým migráciám, komunitám migrantov na Slovensku a majoritno-minoritným vzťahom.
PhDr. Janka Píšová, PhD. pracuje v oddelení pre jazykové a literárne vzdelávanie v Štátnom
pedagogickom ústave. Vyštudovala študijné odbory slovenský jazyk a literatúra, história, muzeológia
a kultúrne dedičstvo. Profesijne sa venuje okrem slovenského jazyka a literatúry aj vzdelávaniu detí,
pre ktoré je vyučovací jazyk školy druhým jazykom.
Mgr. Eva Španová, PhD. študovala na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor
slovenčina – estetika. Od roku 2002 pracuje v centre Studia Academica Slovaca na Filozoﬁckej
fakulte UK, v súčasnosti ako lektorka a metodička. Je spoluautorkou dištančného projektu eslovak.sk
a série učebníc Krížom-krážom. Pôsobí v autorskom a lektorskom tíme, ktorý sa podieľa na príprave
didaktických, metodických a diagnostických materiálov a na vedení odborných školení pre učiteľov
a lektorov z oblasti slovenčiny ako druhého/cudzieho jazyka.
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Praktické informácie:
– Účasť na webinári je bezplatná.
V prípade záujmu pošlite vyplnený a podpísaný
prihlasovací formulár a súhlas dotknutej osoby so
spracúvaním osobných údajov (sken) v elektronickej
forme na adresu: karol.csiba@statpedu.sk a v kópii na
janka.pisova@statpedu.sk najneskôr do 11. júna 2021
(vrátane). Záujemcom bude poslaný potvrdzujúci e-mail
o účasti na webinári a to elektronickou formou na
e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

