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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE        

Centrum ďalšieho vzdelávania 

Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava 

 

 

Vzdelávanie učiteľov slovenského jazyka, resp. učiteľov cudzieho jazyka 

a humanitných predmetov/odborov 

v súvislosti so vzdelávaním azylantov/migrantov zo Sýrie 

 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:  

Impulzom pre vytvorenie vzdelávania učiteľov slovenského jazyka, resp. učiteľov cudzieho 

jazyka a humanitných predmetov/odborov je zvýšený počet cudzincov (149) 

azylantov/migrantov zo Sýrie (asýrski kresťania z Iraku), ktorí na území Slovenska (t. č. 

záchytný tábor Humenné) žiadajú o azyl.  

Prioritou je ich rýchla adaptácia v inonárodnom, teda v slovenskom prostredí. Jedným zo 

základných predpokladov ich rýchlej adaptácie je získať základné spôsobilosti/kompetencie 

komunikovať v slovenskom jazyku v novom jazykovom prostredí a postupne tieto 

komunikačné kompetencie zdokonaľovať.  

 

Ciele vzdelávacieho programu učiteľov  

Hlavný cieľ:  

Rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov , učiteľov slovenského jazyka, 

resp. učiteľov cudzieho jazyka a humanitných predmetov/odborov v oblasti výučby 

slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.   

Špecifické ciele:  

a) rozšíriť schopnosť učiť základy slovenského jazyka ako cudzieho jazyka; 

b) rozšíriť schopnosť poskytnúť azylantom/migrantom základné informácie o Slovensku 

a oboznámiť ich so základmi slovenských reálií; 

c) rozvíjať spôsobilosť vnímať a porovnať špecifiká prístupu k slovenčine ako materinskému 

jazyku so špecifikami výučby slovenského jazyka  ako cudzieho jazyka;  

d) rozšíriť znalosti v oblasti odlišného  prístupu k fonetickým špecifikám slovenčiny 

v porovnaní s jazykom azylantov/migrantov; 
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e) rozšíriť znalosti v oblasti odlišného  prístupu k základným gramatickým javom pri výučbe 

slovenčiny ako cudzieho jazyka; 

f) rozvíjať schopnosť vybrať metódy a aktivity využívané v konkrétnych podmienkach 

edukačného procesu azylantov/migrantov. 

Obsah vzdelávacieho programu: 

               Oboznámenie sa s učebnicou KRÍŽOM-KRÁŽOM Slovenčina A1 

1. Faktory ovplyvňujúce výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. 

2. Porovnať špecifiká prístupu k slovenčine ako k materinskému jazyku 

 so špecifikami výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka.  

3. Návrh aktivít zameraných na oboznámenie azylantov so slovenskými reáliami. 

4. Porovnať špecifiká prístupu k slovenčine ako materinskému jazyku so 

špecifikami výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka.  

5. Návrh aktivít a metód zameraných na rozvíjanie schopnosti vnímať slovenskú reč, 

rozlišovať slovenské hlásky.  

6. Návrh aktivít a metód zameraných na rozvíjanie schopnosti porozumieť 

pokynom, slovným spojeniam a krátkym súvislým textom. 

7. Metódy a formy práce s azylantmi/migrantmi. 

 

Rozsah: minimálne 4 hodiny – 1. základné zaškolenie a postupná koordinácia vzdelávania 

priebežne podľa potreby a požiadaviek. 

Lektori vzdelávania budú školení aj priebežne. Metodička JOP CĎV UK bude nápomocná 

koordinátorovi a lektorom. Výjazdy sa budú uskutočňovať priebežne  podľa potreby 

a požiadaviek, minimálne trikrát v priebehu vzdelávania azylantov. 

 

Forma: prezenčná 

 

Lektori: metodička a lektori slovenského jazyka Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov 

a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave .  

 

Materiálne zabezpečenie:  

Účastníkom vzdelávania budú zapožičané učebnice  KRÍŽOM-KRÁŽOM Slovenčina A1, 

sloensko-anglicko-španielsko-arabský slovník (ÚJOP), doplnkový materiál  (prezentácie, 
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obrázky) podľa potreby a požiadaviek, resp. učebnica TRI, DVA, JEDEN SLOVENČINA 

A1. Odporúčame využitie portálu http.www.slovake.eu. 

Minimálne zabezpečenie pre lektorov: notebook + dataprojektor, flipchart, fixky.  

 

Technické a informačné zabezpečenie:  

Vzdelávanie sa bude realizovať v priestoroch gymnázia v Humennom. 

Pri vzdelávaní budú využívané IKT prostriedky. 
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