
 

 
 

Súťaž pre učiteľov ZŠ, SŠ a jazykových škôl 

v rámci mesiaca Frankofónie 2021 

 

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje 

súťaž Frankofónia pre učiteľov základných a stredných škôl a jazykových škôl 

na tému „Portréty frankofónnych žien“ 

 
 

Podmienky súťaže: 

Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých základných a stredných škôl a jazykových škôl, nakoľko 
Frankofónia (francúzsky jazyk, frankofónne krajiny, francúzska kultúra, francúzska literatúra, kultúry 
a literatúry frankofónnych krajín...) je témou, ktorú možno zaradiť do vyučovacieho procesu od 
1. ročníka základnej školy až po maturitu a samozrejme aj v jazykových školách. 

Učiteľ/-ia vytvorí/-ia 1 metodický list s pracovným listom na tému „Portréty frankofónnych žien“, ktorý 
pokrýva 1 až 2 vyučovacie hodiny (x 45min.). Autor sa môže inšpirovať šablónou v prílohe Štruktúra 
metodického listu. 

Súťaž sa skladá z dvoch kategórií:  

- prvá kategória je určená pre učiteľov francúzskeho jazyka a metodický list je vytvorený 
vo francúzskom jazyku; 

- druhá kategória je určená pre učiteľov všetkých ostatných vyučovacích predmetov (aj 
prierezových) a metodický list je vytvorený v slovenskom jazyku. 

Vytvorený metodický list posielajte na e-mailovú adresu frankofonia@statpedu.sk a kontaktný 
formulár, vyhlásenie autora so súhlasom dotknutej osoby posielajte spolu s kópiou metodického listu 
poštou na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 831 03 Bratislava, obálku označte nápisom: 
Súťaž FRANKOFÓNIA 2021. 

Súťaž prebieha od 1. februára do 30. marca 2021. Po tomto dátume nebude možné prijať Vaše návrhy 
metodických listov a nebudete môcť byť zaradení do súťaže. 

Autori dvoch najlepších metodických listov v každej kategórii budú ocenení finančnou odmenou 200€. 

 
Kritériá hodnotenia 

Prvá kategória 

- Originalita 
- Tvorivosť 
- Autentickosť 
- Formálna úprava 
- Jazyková úprava 

Druhá kategória 

- Originalita 
- Tvorivosť 
- Autentickosť 
- Formálna úprava
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Výhercovia budú odmenení na základe licenčnej zmluvy, ktorú autor metodického listu s pracovným 
listom podpíše so Štátnym pedagogickým ústavom. 

Najlepšie návrhy metodických listov (nielen víťazné) budú po podpísaní autorskej a licenčnej zmluvy 
zverejnené na webovom sídle ŠPÚ, resp. aj na komunitnej sieti Francúzskeho Inštitútu 
IFProfs – Slovaquie. 

 

Prílohy: 

- Štruktúra metodického listu / Structure de la fiche pédagogique 
- Kontaktný formulár 
- Vyhlásenie autora 
- Súhlas so spracovaním osobných údajov 


