
 

 

 
 
 

PREZENTÁCIE A WORKSHOPY PRE UČITEĽOV 
 
 
Streda, 7.10.2020 
 
10.00 – 10.15 
Otvorenie online podujatia k Európskemu dňu jazykov 2020 
Opening of the online event: European Day of Languages 2020 
Zastúpenie EK– kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad/Emília Andrejová 
Štátny pedagogický ústav/Miroslava Hapalová

 
INTERAKTÍVNE 

 
13.00 – 14.00  
Учить цифровых аборигенов: как 
использовать электронные технологии 
на пользу обучению  
Pre učiteľov ruského jazyka 
 
14.00 – 15.00  
Online teaching tips 
Pre učiteľov anglického jazyka 
 
15.00 – 16.00  
Общение в цифровую эпоху: особенности 
формирования коммуникативных 
навыков в дистанционном образовании 
Pre učiteľov ruského jazyka 
 
15.30 – 17.00 
Optimiser l’enseignement/apprentissage au 
moyen d’activités numériques interactives 
et ludiques 
Pre učiteľov francúzskeho jazyka 
 
16.00 – 17.30 
Práce s Google dokumenty ve výuce  
Pre učiteľov nemeckého jazyka

 

STREAMOVANÉ 
 
13.00 – 14.00 
Každý po svojom a predsa spolu... 
Diferencovanie jazykových úloh podľa 
špecifických potrieb žiakov s dyslexiou 
a dysgrafiou 
Pre učiteľov cudzích jazykov/v slovenskom 
jazyku  
 
14.00 – 15.00 
Kooperatives Sprechen 
Pre učiteľov nemeckého jazyka

 
 



 

 

Štvrtok, 8.10.2020 
 

INTERAKTÍVNE 
 
13.00 – 14.00  
Del vídeo educativo a las comedias de 
situación en el aprendizaje integrado de 
ELE  
Pre učiteľov španielskeho jazyka 
 
 
14.00 – 15.00  
Come insegnare la letteratura 
contemporanea agli adolescenti 
Pre učiteľov talianskeho jazyka 
 
15.00 – 16.00  
E-learning interaktiv  
Pre učiteľov nemeckého jazyka 
 
16.00 – 17.30  
Создание интерактивных рабочих 
листов и игровых заданий по РКИ 
Pre učiteľov ruského jazyka 
 
 
Piatok, 9.10.2020 
 

INTERAKTÍVNE 
 
13.00 – 14.00  
Teacher training  
Pre učiteľov anglického jazyka 
 
14.00 – 15.00  
Teacher training  
Pre učiteľov anglického jazyka 
 
15.00 – 16.00  
SIELE: certificado de español por internet 
Pre učiteľov španielskeho jazyka  
 
16.00 – 17.00  
Slovinčina na diaľku (skúsenosti 
s vyučovaním cudzieho jazyka v 
online prostredí) 
Pre učiteľov cudzích jazykov/v slovenskom 
jazyku

 

 
STREAMOVANÉ 

 
13.00 – 14.00 
Kooperatives Schreiben 
Pre učiteľov nemeckého jazyka 
 
14.00 – 15.00 
Dal cinema alla classe 
Pre učiteľov talianskeho jazyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STREAMOVANÉ 
 
13.00 – 14.00 
Umgedrehter Unterricht – Möglichkeiten 
für individualisiertes, differenziertes und 
kompetenzorientiertes Lernen 
Pre učiteľov nemeckého jazyka  
 
14.00 – 15.00 
Denken lehren lernen mit Making Thinking 
Visible 
Pre učiteľov nemeckého jazyka



 

 

INFORMÁCIE K JEDNOTLIVÝM PREZENTÁCIÁM A WORKSHOPOM 

Streda, 7.10.2020 

13.00 – 14.00 
Každý po svojom a predsa spolu... 
Diferencovanie jazykových úloh podľa špecifických potrieb žiakov s dyslexiou a dysgrafiou 
Pre učiteľov cudzích jazykov/v slovenskom jazyku  
Katedra anglického jazyka a literatúry,  Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave/Silvia Pokrivčáková 
Cieľom webinára je prezentovať rôzne spôsoby, akými môže učiteľ cudzieho jazyka 
prispôsobiť často sa vyskytujúce „učebnicové“ úlohy na rozvoj čítania a písania 
individuálnym potrebám bežných žiakov a žiakov s dyslexiou a dysgrafiou v rámci vyučovacej 
hodiny bez potreby doplňujúcej záťaže žiakov alebo rizika zanedbávania žiakov bez 
špeciálnych edukačných potrieb.   
 
13.00 – 14.00 
Учить цифровых аборигенов: как использовать электронные технологии на пользу 
обучению/Vzdelávanie digitálnej generácie žiakov: ako čo najlepšie využívať digitálne 
technológie v procese vzdelávania – max. 30 účastníkov 
Pre učiteľov ruského jazyka 
Štátny inštitút ruského jazyka A.S. Puškina/Rubleva J. V., Lebedeva M. J. 
Ako môže digitálny imigrant naučiť niečo nové digitálneho domorodca? Je niečo, čo naši 
žiaci/študenti nepoznajú a nevedia pri práci s digitálnymi technológiami, ale my - učitelia a 
pedagógovia - to vieme a môžeme? Áno, samozrejme! Sú to samotné princípy, metódy a 
techniky budovania procesu učenia sa pomocou elektronických technológií. Ako 
systematizovať získané praktické skúsenosti v období izolácie a po nej, ako správne a 
ergonomicky rozložiť záťaž na všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu - o tom sa s vami 
porozprávame. 
 
14.00 – 15.00 
Kooperatives Sprechen/Kooperatívne hovorenie 
Pre učiteľov nemeckého jazyka 
Goethe Institut/Karin Rozsová Wolfová a Silvia Hlavinková 
Cieľom webinára je predstaviť ako  preniesť aktívne hovorenie na hodinách nemčiny na 
žiakov, vedieť ich podporiť v prípravnej fáze, pri práci v skupinkách a následne pri 
prezentovaní svojich myšlienok v pléne. (IN: DLL4, Erfolgreich lernen durch Kooperatives 
Lernen, vlastná skúsenosť) 
 
14.00 – 15.00 
Online teaching tips/Tipy pre online vyučovanie – max. 30 účastníkov 
Pre učiteľov anglického jazyka 
Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa/Douglas Hyde 
Tipy a rady ako začať s vyučovaním online. Aktivity, ktoré udržia pozornosť vašich žiakov a 
zabavia sa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15.00 – 16.00 
Общение в цифровую эпоху: особенности формирования коммуникативных навыков 
в дистанционном образовании/Komunikácia v digitálnom veku: špecifickosť formovania 
komunikačných schopností v dištančnom vzdelávaní – max. 30 účastníkov 
Pre učiteľov ruského jazyka 
Moskovská štátna univerzita potravinárskej výroby/Kovtun Lilia Viktorovna 
Ako zabezpečiť, aby online komunikácia nestratila na oduševnenosti? Online hodina je 
venovaná problémom rozvoja komunikačných schopností pri absencii priameho kontaktu 
medzi učiteľmi a študentmi. Lektor sa delí o svoje skúsenosti s využívaním a tvorbou online 
kurzov, ako aj o nové trendy v metodike v oblasti rozvoja jazykových schopností. Interaktívny 
formát workshopu umožňuje vyskúšať nové formy vedenia hodín a zúčastniť sa diskusie o 
dôležitých metodických otázkach. 
 
15.30 – 17.00 
Optimiser l’enseignement/apprentissage au moyen d’activités numériques interactives et 
ludiques/Ako zefektívniť vyučovací proces pomocou interaktívnych a hravých aktivít - max. 
20 účastníkov 
Pre učiteľov francúzskeho jazyka 
Francúzsky inštitút na Slovensku/ Charlène Haviar Pringault  
Účastníci/učitelia sa naučia obmieňať modality hravého vyučovania a používať digitálne 
technológie v praxi. Objavia pridanú hodnotu hier a spolupráce, aj keď sú na diaľku. 
 
16.00 – 17.30  
Práce s Google dokumenty ve výuce - max. 30 účastníkov – ideálne s gmail kontom 
Pre učiteľov nemeckého jazyka 
Österreich Institut/Monika Bukáčková 
Workshop se zaměřuje na praktické využití Google dokumentů ve výuce německého jazyka. 
Na úvod se seznámíme se základy práce s google diskem, tvorbou a sdílením jednotlivých 
dokumentů. V druhé části workhopu se budeme věnovat didaktickému využití jednotlivých 
dokumentů v online výuce. Po absolvování workshopu budou účastníci schopni samostatně 
vytvářet a sdílet Google dokumenty a efektivně je využívat při zprostředkování gramatiky, 
psaného projevu, reálií cílových zemí i mluveného projevu. 
 
 

Štvrtok, 8.10.2020 
 
13.00 – 14.00 
Kooperatives Schreiben/Kooperatívne písanie 
Pre učiteľov nemeckého jazyka 
Goethe-Institut Bratislava/Alexandra Hučeková, Monika Rybáriková 
Na webinári si ukážeme rozdiel medzi individuálnym a kooperatívnym písaním, ako 
kooperatívne písanie môže pripraviť žiaka na jeho profesijný život a aké mäkké zručnosti mu 
môže priniesť. Vyskúšame si   praktické aktivity, ktoré zapájajú účastníkov do 
komunikatívneho procesu i nástroje, ktoré túto komunikáciu umožnia, či už online alebo 
prezenčne, pre nižšie ale aj vyššie jazykové úrovne. 
 
13.00 – 14.00 
Del vídeo educativo a las comedias de situación en el aprendizaje integrado de ELE/ 
Od vzdelávacieho videa až po situačné komédie pri výučbe španielčiny – max. 30 
účastníkov 
Pre učiteľov španielčiny 
Universidad Nebrija, Španielsko/Álvaro Sesmilo, Aarón Pérez 



 

 

Na tomto workshope sa učitelia naučia pracovať so situačnými komédiami ako “Hostal 
Babel” a ukážeme im ako chápať kultúru týchto diel, na základe ktorých žiaci budú môcť 
uplatniť vlastné myšlienky a využiť komunikačné prostriedky. Uvidíme, ako sa žiaci môžu učiť 
španielčinu hravou a sviežou formou, plnou kontextov každodenného života, bez straty 
komickej stránky. 
Učenie španielčiny v kontextualizovanom formáte prostredníctvom televíznych seriálov sa 
spája s  emocionálnou stránkou človeka, ale aj s integrovanými schopnosťami a 
kompetenciami. Učenie sa stáva cestou, fiktívnym rozprávaním, ktoré nám umožňuje 
extrapolovať používanie jazyka na realitu. 
 
14.00 – 15.00 
Come insegnare la letteratura contemporanea agli adolescenti /Ako vyučovať teenagerov 
súčasnú literatúru - max. 10 účastníkov 
Pre učiteľov talianskeho jazyka  
Taliansky kultúrny inštitút/Francesca Schiavo 
Workshop pre učiteľov bude zameraný na vypracovanie didaktických aktivít zameraných na 
výučbu súčasnej talianskej literatúry na stredných školách. 
 
14.00 – 15.00 
Dal cinema alla classe – Z kina do triedy 
Pre učiteľov talianskeho jazyka 
Taliansky kultúrny inštitút/Claudia Di Perna 
Cieľom  prednášky je prezentovať formy ako využívať film vo výučbe talianského jazyka 
a pripravovať didaktické materiály pre žiakov, zamerané na online výučbu. 
 
15.00 -16.00  
E-learning interaktiv/Interaktívny E-learning - max. 15 účastníkov 
Pre učiteľov nemeckého jazyka 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského/Zuzana Marková 
Na tomto workshope ukážeme prostredníctvom praktických príkladov a konkrétnych úloh, 
ako je možné vytvoriť interaktívne učebné prostredie v online priestore. 
 
16.00 – 17.30 
Создание интерактивных рабочих листов и игровых заданий по РКИ/Vytváranie 
interaktívnych pracovných listov a herných úloh – max. 30 účastníkov 
Pre učiteľov ruského jazyka  
Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina/ Golovacha Elizaveta Igorevna 
Na podujatí poskytneme informácie o službách, ktoré pomáhajú diverzifikovať hodiny 
prostredníctvom interaktivity. Zodpovieme na otázky, čo je interaktívny pracovný list a prečo 
je potrebný pri dištančnom vzdelávaní, alebo ako vyzerajú vaše obľúbené digitálne hry. 
 
 

Piatok, 9.10.2020 
 
13.00 – 14.00 
Teacher training/Seminár pre učiteľov – max. 30 účastníkov 
Pre učiteľov anglického jazyka 
British Council/Claire Porter 
Seminár učiteľom odhalí tipy a triky pre vyučovanie anglického jazyka on-line na základe 
skúseností Britskej rady za posledných šesť mesiacov. 
 
 



 

 

13.00 – 14.00 
Umgedrehter Unterricht – Möglichkeiten für individualisiertes, differenziertes und 
kompetenzorientiertes Lernen/Obrátené vyučovanie – možnosti  samostatného, 
diferencovaného učenia sa a na kompetencie orientované  učenie sa 
Pre učiteľov nemeckého jazyka 
Goethe Institut Bratislava/Monika Rybáriková, Alexandra Hučeková 
Angl. Flipped Classroom – úspešný koncept vytvorený v USA a adaptovaný 
v západoeurópskych školách „Vyučovanie naopak“ alebo „Obrátené vyučovanie“:  Žiaci si 
osvoja učivo samostatne svojím tempom a v škole majú čas na transfer, prehĺbenie 
a precvičenie učiva. Učiteľ ponúkne možnosti, ako môže žiak k látke pristupovať  a rozvíjať 
potrebné kompetencie. Na webinári vysvetlíme koncept a ukážeme príklady z praxe.  
 
14.00 – 15.00 
Denken lehren lernen mit Making Thinking Visible/Naučiť učiť sa myslieť s Making Thinking 
Visible 
Pre učiteľov nemeckého jazyka 
Goethe Institut Bratislava/Silvia Hlavinková, Karin Rózsová Wolfová 
Na webinári sa spolu zamyslíme nad pojmom krása a ukážeme si aktivity, ktoré nás motivujú 
k hlbšiemu zamysleniu či kladeniu otázok. Aktivity čerpáme z knihy Making Thinking Visible 
(Ritchhart, Church, Morrison). 
 
14.00 – 15.00 
Teacher training/Seminár pre učiteľov – max. 30 účastníkov 
Pre učiteľov anglického jazyka 
British Council/Claire Porter 
Seminár učiteľom odhalí tipy a triky pre vyučovanie anglického jazyka on-line na základe 
skúseností Britskej rady za posledných šesť mesiacov. 
 
15.00 – 16.00 
SIELE: certificado de español por internet/Skúšky SIELE online – max. 30 účastníkov 
Pre učiteľov španielskeho jazyka 
Instituto Cervantes v Bratislave/Isabel Iglesias Blanco 
Na tomto interaktívnom workshope predstavíme typ testov ponúkaných certifikátom SIELE, 
jeho štruktúru, výhody, typ kvalifikácie, spôsob registrácie, ako sa na túto skúšku zo 
španielčiny pripraviť. Budeme tiež diskutovať o výhodách prípravy SIELE a o tom, ako sa 
prihlásiť na skúšobné centrum. 
 
16.00 – 17.00 
Slovinčina na diaľku (skúsenosti s vyučovaním cudzieho jazyka v online prostredí) – max. 
30 účastníkov 
Pre učiteľov cudzích jazykov/v slovenskom jazyku 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Združenie SLO/SLO, Centrum pre 
slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane/ Saša Vojtechová 
Poklač 
Lektorka dr. Saša Vojtechová Poklač vyučuje slovinský jazyk a kultúru na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorkou, spoluautorkou a recenzentkou viacerých 
učebníc a príručiek pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk. V rámci interaktívneho workshopu 
priblíži skúsenosti s vyučovaním slovinčiny ako cudzieho jazyka v online prostredí. Sústredí 
sa na nástroje, pomocou ktorých učiteľ cudzieho jazyka môže zatraktívniť vyučovanie 
(napríklad Storyborad, Wordwall, Piccollage, Exam, Noun Project...).


