
Učíme v čase
i nečase

1 6 .  8 .  -  2 0 .  8 .  2 0 2 1

Ďalšie informácie nájdete aj tu: https://fphil.uniba.sk/sas

STUDIA ACADEMICA SLOVACASTUDIA ACADEMICA SLOVACA

pondelok 16. 8.

utorok 17. 8.

streda 18. 8.

Čas a jeho reflexia 
v rečovej a didaktickej praxi

Lexikálna pragmatika
v implicitných znalostiach
dieťaťa

Slovenčina ako druhý jazyk
v konkrétnom čase
a vo virtuálnom priestore. 
Jazyková online diagnostika
detí na začiatku a na konci
školského roka

Prieniky a bariéry 
v jazykovom vyučovaní 
a diagnostike u dospelých 
a detí

Text 
v časových súvislostiach

Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave 

13:00 – 14:30

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

ČAS ako fenomén myslenia, hovorenia
a konania z pohľadu používateľa
i učiteľa jazyka.
Byť v správnom čase na správnom
mieste a iné formy vyjadrovania 
a interpretácie časových dimenzií 
v lingvokultúrnom a interkultúrnom
kontexte. 

 Cieľom webinára je poskytnúť učiteľom
slovenčiny výsledky empirického
výskumu lexikálnych znalostí dieťaťa
na začiatku školskej dochádzky.
Zároveň poukážeme na využiteľnosť
výskumných zistení pri rozvíjaní
detskej lexiky a ponúkneme na diskusiu 
konkrétne edukačné námety. 

Povieme si, ako pracovať s pomenovaním
časopriestorových súvislostí. Zameriame
sa aj na didakticko-metodické limity
pri vyučovaní a zostavovaní testovacích
úloh podľa schopností a veku učiacich sa.

doc. PhDr. Jana PEKAROVIČOVÁ, PhD.

prof. PaedDr. Ľudmila LIPTÁKOVÁ, CSc. 

13:00 – 14:30

Mgr. Eva ŠPANOVÁ, PhD.

Ako merať progres detí s ohľadom
na čas a priestor? 
Ako si nastaviť individuálny a skupinový 
plán výučby SakoDJ vo víkendových
školách a centrách?
Ako variovať aktivity s ohľadom
na kontaktnú a dištančnú výučbu? 

Mgr. Renáta KAMENÁROVÁ, PhD.

13:00 – 14:30

Seminár sa zameriava na vyjadrovanie
rôznych časových relácií pri výstavbe
textu - prostredníctvom vedľajších viet
časových a pomocou príslovkových
určení času. Jeho súčasťou budú 
aj konkrétne cvičenia a hry. 

Mgr. Michaela MOŠAŤOVÁ, PhD.



Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave 

Učíme v čase
i nečase

Tvorivosť vo vyučovaní je pre mnohých

učiteľov synonymom zdĺhavých príprav.

Preto vám ukážeme niekoľko jednoduchých

vzorcov tvorivého prístupu, ktoré vám čas

ušetria alebo vyplnia hluché miesta 

(počas vyučovania).

Na tvorivosť niet času (?)

Literárny život na Slovensku je veľmi pestrý.

V prednáške sa budeme venovať kontúram

súčasnej slovenskej literatúry. Predstavené

budú literárne periodiká, weby, súťaže,

festivaly a reflexia literatúry v masmédiách.

Slovenská literatúra
dnes

Autor a pedagóg Daniel Hevier chce premeniť
povzdych rezignovania "Čo sa dá robiť"
(s pasivitou, nezáujmom žiakov) na inšpiráciu, 
ako priviesť deti a mladých ľudí k záujmu 
o umelecké texty, o materinský jazyk, o gramatiku
cez zaujímavé aktivity a hry.

Čo sa dá robiť 
(s textom). 
Žijeme vo svete textov
a znakov

Webinár zameraný na prácu s pojmom čas

zábavnou formou jazykových hier, ktoré 

sú  spracované v kvízoch a skryté 

vo frazeologizmoch a emotikonoch.

Ako na hodinách
(ne)zabíjať čas 
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streda 18. 8.

Workshop sa bude venovať problematike

slovesa a slovesných kategórií a ich osvojovaniu

v slovenčine ako cudzom jazyku. Formou

výkladu a predstavenia portfólia tvorivých úloh

poukáže na viaceré špecifiká verbálneho

systému v slovenčine  a na možnosti,  

ako formou tvorivých aktivít rozvíjať  

a posilňovať gramatické kompetencie  

v slovenčine ako cudzom jazyku, akcentujúc

komunikačno-zážitkový prístup  k výučbe.

Sloveso v čase a priestore 

15:00 – 16:30

doc. Mgr. Martina IVANOVÁ, PhD.

štvrtok 19. 8.
Mgr. Peter TOLLAROVIČ, PhD.

13:00 – 14:30

15:00 – 16:30

piatok 20. 8.

13:00 – 14:30

15:00 – 16:30

Mgr. Daniel HEVIER, PhD.

Mgr. Helena ĽOS IVORÍKOVÁ

Mgr. Petra KOLLÁROVÁ, PhD.
Mgr. Jana VÝŠKRABKOVÁ

Ďalšie informácie nájdete aj tu: https://fphil.uniba.sk/sas


