
 

 

                                        

 

                                                                                                                          
 

 

 

Program podujatia Európsky deň jazykov 2022 on-line  

streamované prezentácie pre učiteľov 

29. 09. 2022 

 
9.00 – 9.30   

Otvorenie vzdelávacieho podujatia / Opening of the event 

V slovenskom a anglickom jazyku 

Miroslava Hapalová / Národný inštitút vzdelávania a mládeže 

Barbora Tricoire / Zastúpenie EK– kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad 

Sarah Breslin / Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy 

 

 

13.30 – 14.00  

Chcem (sa) učiť nemčinu: praktické ukážky a inšpirácie pre prax  

Monika Šajánková, Zuzana Marková / katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK v Bratislave, 

katedra nemeckého jazyka a literatúry PdF UK v Bratislave 

V slovenskom jazyku / pre (budúcich) učiteľov SŠ (najmä učiacich nemecký jazyk) 

Praktické ukážky a inšpirácie pre prax sú obsahom prezentácie Chcem (sa) učiť nemčinu. Ide o projekt, na ktorom 

spolupracujú Filozofická fakulta UK Bratislava, Pedagogická fakulta UK Bratislava a Goethe-Institut Bratislava s 

podporou Nadácie Volkswagen Slovakia. Cieľom projektu je motivovať žiakov stredných škôl a študentov učiteľského 

smeru nemeckého jazyka, ako aj učiteľov z praxe k prehlbovaniu vedomostí a skúseností s učením (sa) nemeckého 

jazyka. Predstavíme zaujímavé aktivity zamerané najmä na žiakov a žiačky stredných škôl, ktoré sme realizovali v 

rokoch 2019-2022 a zároveň aktivity, ktoré plánujeme v nadchádzajúcom období. 



 

 

 

14.00 – 14.30  

Čítanie s porozumením na hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 3. a 4. ročníku v ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským 

Marta Szabóová / Základná škola Bélu Bartóka s VJM, Veľký Meder 

V slovenskom jazyku /  pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, pre študentov VŠ  

Skúsená pani učiteľka Vás prevedie metódami, ktoré používa pri práci s textom na hodinách slovenského jazyka 

a slovenskej literatúry so svojimi žiakmi v 4. ročníku.  

 

14.30 – 15.00  

Digitale Kinderuni   

Alexandra Hučeková, Monika Rybáriková / Goethe Institut Bratislava 

V nemeckom jazyku / pre učiteľov ZŠ, 8-ročných gymnázií a jazykových škôl  

Kinderuni je inovatívny projekt, ktorý stavia na vrodenej zvedavosti detí a podporuje ich kreatívne myslenie. Ponúka 

témy, ktorými sa deti zaoberajú, a na ktoré nenájdu odpovede v žiadnej učebnici nemčiny. Digitálna platforma 

Goetheho inštitútu – Kinderuni je prelomový projekt zjednocujúci pedagogické prístupy a metódy, ktoré sa radia k tým 

najprogresívnejším. Projekt bol niekoľkokrát medzinárodne úspešne testovaný, zavádza sa na celom svete. Kinderuni 

možno využiť aj na bežnom prezenčnom vyučovaní nemčiny. 

„Prednášky“ sú prezentované zábavnou interaktívnou formou, podporujú prvý kontakt s nemčinou, deti precvičujú 

schopnosť rozumieť a reagovať na základné podnety. Súčasťou je „praktické cvičenie“, experimentovanie, pokusy. 

Kinderuni je prelomový projekt. Zjednocuje pedagogické prístupy a metódy, ktoré sa radia k tým najprogresívnejším. 

Projekt bol niekoľkokrát medzinárodne úspešne testovaný, zavádza sa na celom svete.  

 

15.00 – 15.30  

School To Go: Ukrajinská online škola / Українська онлайн школа 

Anna Trishycheva / Schooltogo, o.z. 

V slovenskom a ukrajinskom jazyku / pre učiteľov i žiakov ZŠ a SŠ 

School To Go je vzdelávací projekt realizovaný ukrajinskými dobrovoľníčkami. Je okamžitou reakciou na začiatok vojny 

na Ukrajine. Cieľom SchoolToGo je, aby sa každé ukrajinské dieťa, prostredníctvom tejto platformy opäť ocitlo v triede, 

s ukrajinsky hovoriacimi učiteľmi a spolužiakmi, s ktorými sa nebude cítiť osamelo. Online škola SchoolToGo ponúka 

hodiny vedené ukrajinskými učiteľmi prostredníctvom internetu, kdekoľvek sa deti nachádzajú. Vyučovanie prebieha 

na špeciálnej vzdelávacej platforme v režime zabezpečujúcom živú komunikáciu s učiteľmi. V prezentácii sa dozviete 

ďalšie detaily, okrem iných, aj o ponuke vzdelávacích programov tejto školy. 


