Program podujatia Európsky deň jazykov 2022 on-line
interaktívne workshopy pre učiteľov
29. 09. 2022
13.30 – 14.30
Ako písať zrozumiteľne (v slovenskom jazyku)
Pozor! Workshop je obmedzený len pre 10 účastníkov
Barbora Tricoire / Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad (ZEK na Slovensku)
V slovenskom jazyku / učitelia SŠ
Ako pripraviť žiakov stredných škôl, aby ich písomný prejav bol zrozumiteľný a dobre čitateľný? Interaktívna
prezentácia a seminár zameraný na základy zrozumiteľného písania na úrovni viet (nie stavby dokumentu) Vám ponúka
odpoveď. Seminár sa zameria na 4 hlavné princípy: stručnosť a jednoduchosť, logická štruktúra viet, uprednostňovanie
činného rodu a slovies. Prezentácia jednotlivých princípov bude popretkávaná praktickými úlohami a ako výstup celej
prezentácie budú mať účastníci za úlohu upraviť krátky ťažkopádne napísaný text tak, aby bol zrozumiteľný.
14.30 – 15.30
Accommodating learners with dyslexia in the English language classroom
Alina Modoaca a Charles Stewart / British Council
V anglickom / učitelia ZŠ a SŠ
Na tomto seminári si účastníci prehĺbia poznatky o dyslexii; zameriame sa najmä na jej symptómy a prediskutujeme aj
to, aké výzvy prináša pri učení anglického jazyka v triede. Podelíme sa s vami o rôzne praktické tipy, ktoré možno
implementovať do vyučovacích hodín s cieľom pomôcť žiakom s dyslexiou a zabezpečiť inkluzívnu triedu pre všetkých.
Seminár bude interaktívny, preto Vás prosíme, aby ste mali funkčný mikrofón a kameru na zariadení, z ktorého sa
budete pripájať.

15.30 – 16.30
Slovenčina ako druhý jazyk v odborných / nejazykových predmetoch
Eva Španová, Adela Ismail Gabríková, Petra Kollárová / Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Studia
Academica Slovaca
V slovenskom jazyku / učitelia ZŠ a SŠ
V interaktívnom seminári sa zameriame na obsah a metódy odborných/nejazykových predmetov vo vyučovaní žiakov
s odlišným materinským jazykom. Ponúkneme učiteľom návody a tipy, ako týchto žiakov – deti cudzincov aktívne
začleniť do vyučovania a prepojiť tak odborné a jazykové ciele výučby.

