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PODPORA MULTILINGVÁLNYCH

TRIED

(SEMINÁR NA TÉMU MULTILINGVIZMU
A JAZYKOVEJ PODPORY ŽIAKOV– CUDZINCOV)

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje
13. – 14. októbra 2020 on-line seminár Podpora multilingválnych tried na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov.
Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné školy a školy s osemročným vzdelávacím
programom (nižšie ročníky), ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov.
Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk.

Zameranie seminára
 Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi-cudzincami
a ostatnými žiakmi.
 Podpora povedomia učiteľov o úlohe vyučovacieho jazyka, ktorý vedie k úspešnému vzdelávaniu všetkých žiakov.
 Podpora pozitívneho vzťahu k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.
 Zlepšenie kvality výučby jazykov a podpora rozvoja plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov vychádzajúc
z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov so zameraním na:
kompetencie a možnosti žiakov-cudzincov;
podporu vyučovacieho jazyka v multilingválnom prostredí;
formatívne hodnotenie jazykových kompetencií žiakov-cudzincov;
monitorovanie jazykového pokroku žiakov-cudzincov.
 Efektívne nástroje výučby, metódy a prístupy pre podporu multilingválnych tried (výstupy projektov Európskeho
centra pre moderné jazyky Rady Európy zamerané na praktické využitie, podporu multilingválnych tried a žiakov-cudzincov).
 Diskusia a príklady dobrej praxe pre učenie sa a vyučovanie v multilingválnom prostredí.

Účastníci
Seminár je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národnostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou
vzdelávania žiakov-cudzincov. Seminára sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený.
V prípade záujmu pošlite vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár (sken) v elektronickej forme na adresu:
denisa.duranova@statpedu.sk a v kópii na janka.pisova@statpedu.sk najneskôr do 28. septembra 2020
(vrátane).
Initiative carried out within the framework of the Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning cooperation agreement between
the European Centre for Modern Languages and the European Commission.

Praktické informácie



Seminár Podpora multilingválnych tried je iniciatíva, ktorá je realizovaná v rámci dohody o spolupráci v oblasti
inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky a Európskou komisiou a na základe grantovej zmluvy medzi Radou Európy a Štátnym pedagogickým ústavom.



Seminár je vedený expertmi Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy: prof. Terry Lamb, PhD., profesor, University of Westminster, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Dr. Mercedes Bernaus,
emeritná profesorka, Universitat Autònoma de Barcelona, Španielsko.



Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk bez zabezpečenia tlmočenia. Účastníkom sa odporúča minimálna
komunikačná úroveň A2/B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.



Účasť na seminári je bezplatná.



Seminár sa uskutoční 13.— 14. októbra 2020. Na základe odporúčaní Rady Európy a záverov organizátorov seminára bude seminár z dôvodov vývoja epidemiologickej situácie realizovaný formou on-line. Rámcový program
seminára, presné technické informácie a link k pripojeniu sa na seminár budú vybraným účastníkom zaslané v
dostatočnom časovom predstihu pred seminárom.



Účastník sa aktívne zúčastní seminára v celej jeho dĺžke trvania (vrátane participácie na vyhodnotení na konci
seminára). Po absolvovaní seminára získa účastník certifikát.



Zapojeným účastníkom Štátny pedagogický ústav poskytne propagačné materiály Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy vrátane oficiálnych materiálov k Európskemu dňu jazykov 2020 (plagáty, súbor nálepiek,
náramky).

KONTAKT:
PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk

