Kalendár  vzdelávacích  programov  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR  pre  Slovákov  žijúcich  v  zahraničí  na  rok  2022

Názov podujatia/kurzu
Termín konania
Miesto konania
Cieľová skupina podujatia/kurzu



2
            
	
ONLINE DIDAKTICKÝ KURZ PRE PEDAGÓGOV
Plurilingválne prístupy a didaktika vybraných vyučovacích predmetov

máj 2022
5 dní
online
MC UMB v Banskej Bystrici
 
Pedagógovia základných a stredných škôl v zahraničí zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským
Cieľ podujatia: možnosť posilniť kompetencie v oblasti odborovej didaktiky všeobecnovzdelávacích predmetov v slovenskom jazyku.
                                                                    podľa záujmu
VIRTUÁLNA MOBILNÁ UČEBŇA SLOVENSKÉHO JAZYKA – 10. ročník 
História v nás
Od Dunaja až k štítom Tatier
Slávni Slováci včera a dnes

30. 05. – 03. 06. 2022
5 dní
online 
CĎV UK v Bratislave

Žiaci stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí 
Cieľ podujatia: získať a zdokonaliť si komunikačné jazykové kompetencie v slovenskom jazyku prostredníctvom dištančného vzdelávania, získať nové vedomosti v oblasti slovenských reálií a spoznať kultúru a tradície krajiny svojich predkov. Rozvoj počítačovej gramotnosti.                                                                          
                                                                               24 osôb
Škola ONLINE pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí

pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí
20. 06. – 24. 06. 2022
5 dní

online
MC UMB v Banskej Bystrici 
Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v zahraničí 

Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať reálie Slovenska v kontexte jeho prírodovednej, kultúrnej a historickej jedinečnosti zážitkovým učením.
               

 podľa záujmu
Detská krajanská univerzita online


ústredná téma: región Horehronia

04. 07. – 08. 07. 2022
5 dní	

online
MC UMB v Banskej Bystrici 

Žiaci základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, žiaci slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a zámorí
Cieľ podujatia: sledovanie tém o Slovensku a jeho prírode, histórii a kultúre cez bádateľský prístup, prostredníctvom čoho sa prepoja svety a potreby oslovených skupín detí v zahraničí.                                                                     
                                                                    podľa záujmu              
Letná univerzita  slovenského  jazyka  a kultúry PRE KRAJANOV

Spájame svet slovenčinou 

32. ročník/2022 
11. 07. – 22. 07. 2022 
2 týždne

online 
CĎV UK v Bratislave 

Krajania od 17 rokov so záujmom o slovenský jazyk, kultúru a reálie Slovenska, študenti slovakistiky študujúci na univerzitách v zahraničí, pedagogickí a kultúrni pracovníci pracujúci so slovenskou menšinou v zahraničí
Cieľ podujatia: získať a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenčine prostredníctvom dištančného vzdelávania, rozvoj počítačovej gramotnosti. Spoznať rozmanitosť kultúry a reálií Slovenska pomocou online prezentácií.
40 osôb
Letná univerzita pre krajanov a maturantov 

15. ročník/2022 – úvod do VŠ štúdia
11. 07. – 22. 07. 2022 
2 týždne

online 
CĎV UK v Bratislave 

Krajania, študenti stredných škôl od 16 rokov v predmaturitných alebo maturitných ročníkoch

Cieľ podujatia: rozvíjať komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku a odborných predmetoch, ktoré sú potrebné na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku, získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov.     
                                                                               30 osôb
Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia  academica Slovaca 

58. ročník/2022

Najstaršia letná univerzita na Slovensku
01. 08. – 13. 08. 2022
12 dní
online
SAS, FF UK Bratislava

Študenti slovakistiky, lektori a učitelia slovenského jazyka v zahraničí zaoberajúci sa slovenčinou ako cudzím jazykom

Cieľ podujatia: získanie, resp. prehĺbenie komunikatívnej kompetencie v slovenskom jazyku na rôznych stupňoch a rozšírenie poznatkov zo slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry.

                                    120 dotovaných miest MŠVVaŠ SR 
ODBORNO-METODICKÝ SEMINÁR pre učiteľov pôsobiacich na slovenských školách v zahraničí 
15. ročník/2022
15. 08. – 19. 08. 2022
5 dní
online
SAS, FF UK Bratislava
Učitelia pôsobiaci na slovenských školách v zahraničí   

Cieľ podujatia: rozvíjanie gramatickej a komunikačnej kompetencie a metodiky nácviku zručností.    
                                                                               

50 osôb
učíme sa o Slovensku po slovensky Online

5. ročník/2022


22. 08. – 26. 08. 2022
5 dní
online
MC UMB B. Bystrica
Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, žiaci slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a zámorí

Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať reálie Slovenska.
podľa záujmu            
webináre v rámci ďalšieho vzdelávania

Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka
        
v priebehu roka 2022
10 dní
online
SAS FF UK Bratislava

Učitelia slovenčiny ako druhého jazyka pôsobiaci na školách v zahraničí 
  
Cieľ podujatia: rozvíjanie gramatickej a komunikačnej kompetencie a metodiky nácviku zameraných na prezentovanie nových kreatívnych prístupov a metód vo výučbe slovenčiny.                                                
                                                                               40 osôb  
ONLINE METODICKÝ KURZ pre pedagógov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí


v priebehu roka 2022
3 dni
online
PedF UMB v Banskej Bystrici
Pedagógovia zo základných a stredných škôl v zahraničí (Srbsko, Chorvátsko, Ukrajina, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko)
Cieľ podujatia: Detská literatúra ako potenciál rozvoja jazykovej kompetencie / Poďte s nami do krajiny Hláskovo 1 resp. 2.                                                                      
podľa záujmu            
ONLINE METODICKÝ KURZ  pre pedagógov slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí 

v priebehu roka 2022
3 dni 
online

PedF UMB v Banskej Bystrici
Učitelia slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí

Cieľ podujatia: Tvorivé vyučovanie a rozvoj tvorivých schopností detí / Poďte s nami do krajiny Hláskovo 1.

                                                                    podľa záujmu    
ONLINE METODICKÝ KURZ  pre pedagógov slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí 

v priebehu roka 2022
3 dni
online

PedF UMB v Banskej Bystrici
Učitelia slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí
Cieľ podujatia: Rozvíjanie jazykových spôsobilostí detí so zameraním na spisovnú slovenskú výslovnosť hlások a gramatickú správnosť rečových prejavov / Poďte s nami do krajiny Hláskovo 2.
                                                                    
                                                                    podľa záujmu
Schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Branislav Gröhling, dňa 24.02.2022. 


