
 

 
 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo 

vzdelávaní v spolupráci so Studia Academica Slovaca a Unicef 

 

PONÚKA  

 
pre učiteľov slovenského jazyka (mimo Bratislavy) možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho programu 

„Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka“ 

  

 

Základné informácie 

- Cieľovou skupinou vzdelávacieho programu „Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka“ sú 

pedagogickí zamestnanci – učitelia slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ a na SŠ. 

- Hlavným cieľom programu je rozšírenie profesijnej kompetencie učiteľa/-ky slovenského 

jazyka a literatúry o základné metodické princípy výučby slovenčiny ako cudzieho/druhého 

jazyka (ďalej „SakoCJ“) špeciálne so zameraním na deti cudzincov. Účastníci vzdelávacieho 

programu sa oboznámia s osobitosťami osvojovania si slovenského jazyka a reálií z pohľadu 

cudzincov a nerodených hovoriacich. Zároveň si osvoja špecifiká lingvodidaktickej koncepcie 

SakoCJ aj so zreteľom na sociolingvistické a etnokultúrne faktory a so zreteľom na aktuálne 

metódy a formy výučby cudzích jazykov.  

- Vzdelávací program je bezplatný. 

- Vzdelávací program „Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka“ pre učiteľov z Bratislavy 

bude realizovaný Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava. (Viac informácií nájdete TU)  

 

Forma vzdelávacieho programu 

- Vzdelávací program sa bude realizovať podľa preferencií účastníkov prezenčne a/alebo 

online cez MS Teams. 

- Trvanie vzdelávacieho programu 3. marec – 12. máj 2023 (piatky od 13:00 do 16:30). 

- 10 x 4 vyučovacie hodiny. 

- Kolokvium s prezentáciou didaktických aktivít účastníčok/účastníkov (plánované 18. – 

19.5.2023). 
 

Prihlásenie do kurzu 

- prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA  

- termín na prijímanie prihlášok do 24.2.2023 

Informáciu o prijatí do vzdelávacieho programu budeme posielať najneskôr do 28.2.2023. Vybraní 

uchádzači budú vyzvaní na doloženie fotokópie vysokoškolského diplomu. 

 

Garant a personálne zabezpečenie za SAS 

- doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. (garantka), Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., Mgr. Helena 

Ľos Ivoríková, PhD., Mgr. Eva Španová, PhD., Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD. 
 

  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Tudp_mYey0-ZxVjkotKgYzrW2y5MM85PtSLu405QhmtUMFdaNDlSNDRBR0FXMzJTTlFWRDZTVEk3VS4u
https://forms.office.com/e/S3Tb4LJdnC


 

 
 

Podmienky na absolvovanie 
- Záverečné kolokvium s prezentáciou pripravených didaktických aktivít účastníčok/účastníkov. 

- Min. 80-percentná účasť. 

- Úspešné/-í absolvenky/-ti získajú certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu. 

 

 

V prípade otázok kontaktujte: 

Mgr. Danica Hullová 

projektová manažérka  

danica.hullova@mpc-edu.sk, 0918 364 665 

mailto:danica.hullova@mpc-edu.sk

