
 

 

                                        

 

                                                                                                                          

 
 
 

Program podujatia Európsky deň jazykov 2022 on-line  
interaktívne workshopy pre žiakov 

29. 09. 2022 
 
 
 

 
9.30 – 10.00  
Hráme sa po slovensky 
Eva Španová / Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Studia Academica Slovaca 
V slovenskom jazyku / pre žiakov ZŠ s odlišným materinským jazykom 

Slovenčina ako druhý jazyk môže byť aj zaujímavá a dá sa podať hravou formou. V interaktívnom programe 
si žiaci vyskúšajú svoje znalosti slovenčiny, budú s lektorkou súťažiť v rôznych jazykových hrách. 
 
10. 00 – 11.00  
Let´s learn together 
Gymnázium, Dubnica nad Váhom – Kolossi Lyceum, Limassol Cyprus 

V anglickom, slovenskom a gréckom jazyku / workshop je určený pre žiakov zapojených do e-Twinningového 
projektu 
Prezentovanie krajín Slovenska a Cypru cez zaujímavé miesta, prírodné úkazy, kultúrne pamiatky. Žiaci sa 
budú zapájať do aktivity prostredníctvom kvízu so spätnou väzbou. Aktivita oboch krajín vychádza z 
eTwinningového projektu Get to know me – Get to know my country (február – jún 2022, oceneného 
certifikátom kvality). Cieľom workshopu je podpora multikultúrnosti, čo vedie k tolerancii a chápaniu iných 
kultúr.  



 

 

  
11. 00 – 12.00  
Tvoja prvá hodina talianskeho jazyka 
Ivana Holéciová Hlubocká / IIC Istituto italiano di cultura Bratislava 
V slovenskom a talianskom jazyku / najmä pre žiakov SŠ  

Workshop je určený všetkým tým, ktorí chcú ochutnať kúsok z hodín taliančiny, vedených zábavnou a 
interaktívnou formou. Bude prebiehať v slovenskom a talianskom jazyku, na začiatku hodiny lektorka krátko 
vyrozpráva, ako taliančina vznikla. 

   

12.00 – 13.00  
Diversity training – Umgang mit Vielfalt 
Petra Nowak / Goethe Institut Bratislava   
V nemeckom jazyku / pre žiakov SŠ a ich učiteľov 

Čo znamená rozmanitosť? Ako vnímam ostatných? Ako vidia ostatní svet? V posledných rokoch v nemecky 
hovoriacom svete prudko vzrástlo vzdelávanie o rozmanitosti a interkultúrnej komunikácii. Je nevyhnutné, 
aby učitelia dokázali využívať interkultúrne kompetencie v triedach so žiakmi z rôznych kultúr. Počas 
workshopu budeme pracovať na témach ako Vytváranie identity: Čo tvorí vašu identitu? a Definovanie 
osobnej a sociálnej identity v rámci kultúrneho prostredia. Súčasťou workshopu budú aj hry, „ice-breakers“ 
a diskusia. 

 


