
 

 

Štátny pedagogický ústav v Bratislave 

 

pozýva učiteľov/učiteľky cudzích jazykov  

na medzinárodnú odbornú konferenciu spojenú s workshopmi na tému 

 

Podpora vyučovania cudzích jazykov  

a nemeckého jazyka ako jazyka národnostnej menšiny 

Dátum konania:   18. apríl 2018 

Čas:   9:00 – 16:00 hod. 

Miesto konania:        Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava 

Cieľ:                           Podpora rozvoja profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov  

Program 

08:00 –  09:00  Prezentácia účastníkov  

09:00 –  09:30  Otvorenie a príhovory 

09:30 –  10:30 Činnostne zameraný prístup: prínosy pre výučbu cudzích jazykov 

(vo francúzskom jazyku s tlmočením)  

                                   (Emmanuelle Daill, atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva 

Francúzskej republiky na Slovensku)    

10:30 – 11:30   Je pedagogický prístup CLILL použiteľný na hodinách cudzích 

jazykov? (v nemeckom jazyku s tlmočením)  

                                   (Beate Widlock, Goetheho Inštitút Mníchov)  

11:30 – 12:00   CLIL z pohľadu sociolingvistiky a neurolingvistiky  

(prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., PdF Trnavská univerzita)  

 

12:00 -  12:30  Bilingválne vyučovanie v Českej republike  

(PhDr. Marie Černíková, MŠMT, odbor vzdelávania) 

12:30  – 13:30  Obed 

13.30 –  16.00  Workshopy  

14.30  –  15.00 Prestávka na kávu 

15.00 –  16.00  Workshopy  

16.00 –  16.15            Ukončenie  



 

 

 

Workshopy 

 

 Francúzska sekcia       

(po francúzsky) 

Nemecká sekcia 

(po nemecky) 

CLIL 

(po slovensky) 

13.30 -  

14.30 

Tvorba výučbových 

jednotiek z danej učebnice 

(Emmanuelle Daill, 

Veľvyslanectvo  

Francúzskej republiky na 

Slovensku) 

Fotoprojekt  

"Päťkrát Nemecko"  

(Walter Sabiel,  

Goetheho Inštitút  

Mníchov) 

Experimentovanie po 

nemecky (CLIL) 

(Patrik Lompart,  

Katolícka univerzita v 

Ružomberku,  

Beata Menzlová, ŠPÚ) 

14.30  Prestávka na kávu 

15.00 - 

16.00 

Projekty: aplikovať 

činnostný prístup  

(Emmanuelle Daill, 

Veľvyslanectvo  

Francúzskej republiky na 

Slovensku) 

Inspiromat cizích 

jazyků v obrazech aneb 

Co vše lze studentům 

předat prostřednictvím 

důmyslného obrazu 

a ilustrace 

(Hana  Urbanová, 

Lenka Švecová,    

Spolok germanistov a 

učiteľov nemčiny ČR) 

Aktivácia žiakov na CLIL 

hodinách  

(Danica Gondová,  

PdF  Trnavská univerzita) 

 

Organizačné pokyny  

Medzinárodná odborná konferencia je určená pre učiteľov a učiteľky cudzích jazykov 

(nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky, taliansky a anglický jazyk) v základnej škole.  

Prednášky v cudzích jazykoch budú tlmočené do slovenčiny.  

V prípade záujmu prosím zašlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej podobe 

na adresu: zuzana.licha@statpedu.sk, najneskôr do 30. marca 2018.  

Počet miest v rokovacej sále je obmedzený, preto všetkým prihláseným pošleme potvrdzujúci 

email s podrobnými informáciami najneskôr do 5. apríla 2018. 

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia (škola) alebo účastník. 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vzdelávacej aktivity kontaktujte:  

 

Mgr. Zuzana Lichá, zuzana.licha@statpedu.sk,  

 

Mgr. Anna Krnáčová, anna.krnacova@statpedu.sk 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 

organizačný tím 
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