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1.ÚVOD

Migrant Liter@cies 

je európsky projekt spolufinancovaný programom Erasmus plus Európskej 
komisie s cieľom vyvinúť inovatívne postupy pri používaní IKT pri výučbe 
gramotnosti a integrácii mediálnej a digitálnej gramotnosti do vzdelávania 
migrujúcich dospelých. 

Tradičné definície gramotnosti sa zameriavajú na zručnosti súvisiace  
s počítaním, počúvaním, hovorením, čítaním, písaním a kritickým myslením, 
pričom konečným cieľom je rozvoj aktívnych mysliteľov a študentov, ktorí 
sú schopní sa účinne a zmysluplne zapojiť do spoločnosti. Tieto zručnosti 
sú potrebné na plnú účasť v spoločnosti, sú však iba súčasťou väčšej sady 
požadovaných zručností a schopností. 

Tak, ako je štúdium jazykov je nevyhnutným krokom k integrácii, čo je stanovené 
i v spoločných základných zásadách politiky integrácie prisťahovalcov EÚ, 
rovnako sú nevyhnutné v našich vysoko digitalizovaných spoločnostiach aj 
digitálne zručnosti. 

Kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti možno klasifikovať podľa 
troch hlavných zásad: používať, porozumieť a vytvoriť. Použitie predstavuje 
technickú plynulosť potrebnú na interakciu s počítačmi a internetom; 
porozumenie je tá kritická časť – je to súbor zručností, ktoré nám pomáhajú 
porozumieť, uvažovať v kontexte a kriticky hodnotiť digitálne médiá; Tvorivosť 
je schopnosť vytvárať obsah a efektívne komunikovať prostredníctvom 
rôznych nástrojov digitálnych médií. Mediálna gramotnosť predstavuje všetky 
technické, kognitívne, sociálne, občianske a tvorivé schopnosti, ktoré nám 
umožňujú prístup a kritické porozumenie tradičných aj nových foriem médií 
a interakciu s nimi. 

S vývojom 45 seminárov a 8 národných setov nástrojov na štúdium jazykov 
s využitím IKT a rozvojom zručností v oblasti mediálnej gramotnosti je cieľom 
projektu rozvíjať viacnásobné možnosti vzdelávania, zakotvené v národných 
kontextoch partnerských krajín projektu, ktoré tak poskytujú inovatívne 
nástroje pre pedagógov a učiteľov pracujúcich v teréne. 

Tento projekt spojil vzdelávacie inštitúcie pre dospelých a inštitúcie pôsobiace 
v oblasti mediálneho vzdelávania, a vybudoval tak synergie medzi formálnym, 
neformálnym a informálnym vzdelávaním ôsmich európskych krajín:

Mediawijs (Belgicko), Tartu Folk Highschool (Estónsko), Centro Zaffiria a Fo. 
Co. Network (Taliansko), JFF – Institut für Medienpädagogik (Nemecko), 
Tilburgská univerzita (Holandsko), POLIS (Poľsko), Proacademy (Slovensko) 
a SSF – Solidaridad Sin Fronteras (Španielsko). 

Prvotný výskum slúžil ako základ pre školenia, na ktorých sa zúčastnili 
zamestnanci a približne 200 učiteľov a operátorov pracujúcich s dospelými 
migrantmi v 8 európskych krajinách. Tento výskum prispel k rozvoju 
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45 experimentálnych workshopov, ktoré sa realizovali s približne 
500 migrantmi počas druhého roku projektu, testovania a implementácie 
inovačných postupov pri využívaní IKT na výučbu gramotnosti a integrácie 
médií a digitálnej gramotnosti do vzdelávania dospelých migrantov. 

Workshopy sa zameriavajú na efektívne a kreatívne využívanie nových médií 
a aplikácií pri výučbe gramotnosti, vývoj inovatívnych metodík pre integráciu 
médií a digitálnej gramotnosti do vzdelávania dospelých migrantov; sociálne 
začlenenie a rozvoj sociálnych, občianskych, medzikultúrnych kompetencií; 
mediálnu gramotnosť a kritické myslenie a integráciu do nových „digitálnych 
občianstiev“. Všetky workshopy sú k dispozícii na stiahnutie na webovej 
stránke projektu s podrobnými opismi a vizuálnymi materiálmi z experimentov, 
aby boli ľahko replikovateľné a prispôsobiteľné potrebám pedagógov 
a učiteľov. Môžu sa tiež kombinovať rôznymi spôsobmi podľa cieľov učebných 
osnov trénerov a pedagógov.

Webová stránka projektu:

https://www.migrantliteracies.eu/
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2.MEDIÁLNA VÝCHOVA V SR

Kľúčovým míľnikom rozvoja mediálnej výchovy na Slovensku bol rok 2009, 
v ktorom vznikla Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike 
v kontexte celoživotného vzdelávania. 

Koncepcia podrobne sumarizuje základné východiská, definičné rámce 
a medzinárodný kontext problematiky mediálnej výchovy, pričom prináša 
dôležité argumenty podporujúce nevyhnutnosť venovať sa rozvoju mediálnej 
gramotnosti naprieč celou spoločnosťou a všetkými vekovými skupinami 
– teda nielen v školskom, ale aj mimoškolskom prostredí a tiež v súvislosti 
s podporou mediálnych kompetencií dospelej populácie.

V roku 2011 bolo otvorené IMEC – Centrum mediálnej gramotnosti. Zriadenie 
a prevádzku centra zabezpečuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 
v Trnave. 

Mediálna výchova vo formálnom vzdelávaní

Mediálna výchova sa takto stala súčasťou obsahu vzdelávania na základe 
školskej obsahovej reformy. V príslušnej školskej legislatíve je vymedzená 
ako povinná súčasť obsahu vzdelávania, pričom jednotlivé školy sa môžu 
rozhodnúť, v akej podobe ju budú integrovať do vzdelávacieho obsahu. Môžu 
si vybrať z troch základných foriem začlenenia prvkov mediálnej výchovy 
do svojich školských vzdelávacích programov:

1) Mediálna výchova ako prierezová téma, ktorá je integrovaná 
 do vzdelávacieho obsahu vhodných vyučovacích predmetov.
2) Mediálna výchova ako samostatný vyučovací predmet.
3) Mediálna výchova realizovaná formou projektu, kurzu a iných 
 prakticky zameraných aktivít.

2.1.VÝZNAM IKT V JAZYKOVOM VZDELÁVANÍ

Hlavný prínos využívania IKT v jazykovom vzdelávaní je zmena tradičného 
učenia na aktívne, autentické a kooperatívne učenie. 

Výhody používania IKT vo vyučovaní cudzích jazykov:
IKT a konkrétne internet umožňuje študentom používať cudzí jazyk, ktorý 
sa učia, v autentickom kontexte. Internet im dáva možnosť jednoduchého 
a rýchleho prístupu k súčasným autentickým materiálom vhodným pre 
štúdium, čo pôsobí veľmi motivujúco na učiacich sa. Tieto autentické 
materiály zahŕňajú napríklad on-line verzie periodík, webcast, podcast, video 
klipy, webové stránky s video ukážkami (YouTube). 

Ďalšou možnosťou IKT, ktorá poskytuje autentické prostredie, je chatovanie 
alebo virtuálne stránky, kde si študenti môžu precvičiť písomný aj ústny prejav 
bez strachu z prípadných chýb.
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IKT umožňuje spoluprácu v učení, čo sa prejaví tým, že študenti majú väčšie 
možnosti pracovať spoločne na určitých úlohách. 

Dnes môžu za pomoci IKT komunikovať v reálnom čase, buď písomne 
prostredníctvom chatu alebo sa môžu aj vidieť a rozprávať cez Skype a pod. 
Týmto spôsobom si študenti s podporou IKT môžu rozvíjať písanie, čítanie, 
počúvanie a hovorenie ako súčasť ich učebného procesu. To ich motivuje 
ku komunikácii a spolupráci so spolužiakmi, nakoľko výsledkom ich aktivity 
je spoločný produkt.

Na druhej strane IKT si vyžaduje od učiteľov zmenu v organizácii a pozícii, 
čo znamená prechod od tradičného autoritatívneho prístupu k úlohe tútora 
a poradcu. 

IKT poskytuje učiteľovi nové nástroje, ktoré mu dávajú možnosť pracovať 
so študentmi oveľa efektívnejšie. Za pomoci IKT sa učiteľ môže študentom 
venovať individuálne a prispôsobiť vyučovanie ich potrebám. Využívanie 
rôznych médií – audio, video, autentické zdroje, virtuálne prostredia umožňuje 
študentom s rôznymi učebnými štýlmi zapojiť sa do aktivít. Pre učiteľa/
tútora je jednoduchšie s pomocou IKT používať rôzne prístupy k študentom 
a  prispôsobiť sa ich rôznym učebným štýlom a rozdielnym potrebám. 

Využívanie IKT vychádza i zo snahy motivovať študentov tak, aby mali radosť 
z učenia. Z hľadiska vyučujúceho je treba si uvedomiť, že napríklad smartfóny 
študentov spájajú, a nie naopak. Práve preto má význam využívanie IKT 
v pedagogickom procese. 

Výhodou využívania IKT pri vzdelávaní je jednoduchý prístup, pretože 
tieto zariadenia má študent pri sebe každý deň, zjednodušujú vyučovanie 
a robia učenie dostupnejších. V niektorých prípadoch takto nie je nevyhnutná 
prítomnosť učiteľa, či už ide o výučbu v triede (môže sa venovať študentom, 
ktorí to potrebujú, kým ostatní môžu pracovať prostredníctvom IKT), ale i pri 
externom vzdelávaní. Ďalšou výhodou je flexibilita, pretože študenti sa môžu 
učiť kedykoľvek a kdekoľvek a rovnako i tempom, aké im vyhovuje. Okrem 
toho IKT predstavujú jednoduchý prístup k dátam – vo svojej „prenosnosti“, 
študenti na nich môžu čítať, písať, počúvať, pozerať či nahrávať videá, rovnako 
ako aj vypĺňať testy či zadania, učiť sa pomocou aplikácií atď. V tomto smere 
netreba zabúdať ani na ekologické hľadisko, keďže využívanie IKT znamená 
menšiu spotrebu papiera a tlačených materiálov. Z hľadiska študenta 
IKT znamená lepšiu spoluprácu, a nie odcudzenie – študenti môžu spolu 
vypracúvať projekty na diaľku.

V prípade dospelých migrantov môžu byť IKT jediným nástrojom, pomocou 
ktorého komunikujú so svojou rodinou či získavajú informácie o domove. 
Vyučovanie s pomocou IKT je dostupnejšie i zaujímavejšie. Hoci národné 
vzdelávacie programy v mnohých krajinách podporujú zavádzanie IKT 
do edukačného procesu, nie všade sa to darí skutočne realizovať podľa 
návrhov. 

Ukázalo sa, že hoci učitelia využívajú IKT vo väčšej miere, práca s IKT je skôr 
vo formálnej rovine bez pedagogickej inovácie. Potvrdilo sa, že aj keď učitelia 
využívajú IKT, ich metódy zostávajú stále tradičné.
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2.2.AKO	ROZVÍJAŤ	A	PODPOROVAŤ	POUŽÍVANIE	IKT	
V JAZYKOVOM VZDELÁVANÍ NA SLOVENSKU

Je predovšetkým potrebné vytvoriť pre učiteľov vhodné podmienky 
a všestranne ich podporovať vo využívaní IKT vo výučbe.

Administratívna podpora pre učiteľov :

- technické vybavenie – zabezpečenie moderných prostriedkov IKT
- výchovno-vzdelávacie a personálne požiadavky

Okrem toho, že učitelia chápu výhody vyučovania cudzích jazykov s podporou 
IKT, veľký význam má taktiež správny výber metód vyučovania, elektronická 
komunikácia so študentmi, prispôsobenie sa zmenenej roly učiteľa na tútora 
a ich celkový postoj a dôvera v prístupe k IKT.

Napríklad, v počiatočnej fáze niektorí učitelia sa môžu obávať požadovať 
od žiakov prácu s on-line materiálmi vzhľadom na úroveň ich zručnosti 
čítania s porozumením a samo-statnej práce s učebným textom alebo nižšej 
spoľahlivosti a dôveryhodnosti niektorých webových stránok. 

Ďalšia skupina učiteľov je presvedčená o užitočnosti IKT pre rozvíjanie 
zručnosti písania, ale myslia si, že študentom bude chýbať nácvik hovorenia, 
ak budú pracovať iba on-line. 

Iní pokladajú za náročné zapojiť študentov do fóra alebo on-line diskusie 
a sú presvedčení, že hlavne začiatočníci budú mať problémy vyjadriť sa presne 
a správne. Chýbajúca komunikácia so žiakmi priamo v triede môže spôsobovať 
problémy učiteľom, ktorí sú zvyknutí na vysokú interakciu so študentmi 
na hodinách cudzieho jazyka.

Jednou z možností, ako pomôcť učiteľom, ktorí začínajú používať IKT 
vo vyučovaní cudzích jazykov, je dať im príležitosť zapojiť sa do ďalšieho 
vzdelávania v tejto oblasti.

Aké sú časté zábrany, pre ktoré vyučujúci nepoužívajú IKT?

- nedostatok vedomostí v IKT 
- nedostatok technických zručností pracovať s IKT
- učitelia a učiteľky nepoužívajú IKT vo svojom súkromnom živote
- učitelia a učiteľky nemajú čas hlbšie sa zaoberať tým, ako používať IKT
- učitelia a učiteľky si kladú otázku: „Je v tom nejaká pridaná hodnota, 
 ak využívam IKT na hodine?“
- učitelia a učiteľky sa obávajú chaosu v triede

Je veľmi dôležité, aby inštitúcie pomáhali učiteľom cudzích jazykov vyrovnať 
sa so zmenami, ktoré prináša implementácia IKT do vyučovania. Rastúca 
potreba profesijného rastu učiteľov a podpora v tomto smere zo strany 
inštitúcie môže výrazne prispieť k úspešnej implementácii IKT a kvalitnému 
on-line vzdelávaniu.
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Zhodnotenie stavu používania IKT v organizácii – SELFIE 

SELFIE je projekt EÚ dizajnovaný ako mapa, ktorá dáva školám a organizáciám 
možnosť objaviť svoj vlastný potenciál. Obsahuje prieskumy pre študentov, 
manažment škôl a učiteľov s ohľadom na IKT infraštruktúru a vzdelávaciu 
prax , všetko zadarmo v rôznych jazykoch a SELFIE si môžete prispôsobiť 
svojim potrebám. Je to nástroj na sebareflexiu, ktorý dáva odpovede 
na nasledujúce témy:

1) aká je súčasná situácia,
2) ako a čo potrebujeme zmeniť,
3) plán, ako vieme veci zlepšiť.

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

Zhodnotenie mediálnej gramotnosti učiteľov – PROFILE MEDIA 

čiže mediálny profil. Je to užitočný nástroj, pretože každý užívateľ IKT 
je špecifický. Učitelia a učiteľky potrebujú individuálne konzultácie, vzbudiť 
u nich záujem o potrebu používania IKT a jednoducho ovládateľné nástroje, 
aby boli motivovaní IKT aktívne používať.

https://en.mediawijs.be/nieuws/10-media-profiles

Využívanie smartfónu pri vyučovaní cudzieho jazyka 

IKT pôsobia na študentov najmä motivujúco – smartfóny zrazu nebudú 
používať ako útek z nudy, robenie aktivít mimo vyučovacieho procesu, 
ale práve naopak.

Pomocou smartfónov je možné vytvárať jednoduché cvičenia či učebné 
programy pre študentov s nízkou úrovňou digitálnej kompetencie – takéto 
možnosti predstavujú najmä aktivity s fotením, nakrúcaním videí či využívaním 
Google Maps. 

Smartfón majú študenti stále pri sebe, prichádzajú s ním, všetko si fotia, všetko 
si natáčajú. Je vhodné zapájať ho – a tieto aktivity – do výučby. Študenti 
si môžu fotiť nové mesto, budovy, názvy obchodov, inštitúcií a učiť sa tak nové 
slová. Ak chcú vedieť, ako sa niečo volá, stačí ukázať fotku/obrázok a spýtať 
sa niekoho. Na druhej strane študenti môžu z fotiek vyrábať koláže, či natáčať 
videá. Smartfóny znamenajú jednoduchšiu orientáciu v novom prostredí 
vďaka Google Maps či podobným aplikáciám. 

Zásadný prínos pre výučbu môže znamenať i chat, napríklad prostredníctvom 
aplikácie WhatsApp – pri vyučovaní je možné využívať skupinový chat, 
na ktorom študenti komunikujú medzi sebou i s vyučujúcimi – reálna 
komunikácia im umožňuje učiť sa jazyk v interakcii. Rovnako cez WhatsApp 
môžu telefonovať, posielať si obrázky, videá a iné obsahy. 

Využívanie sociálnych sietí pri výučbe cudzieho jazyka môže byť tiež prospešné. 
Napríklad v súčasnosti najpopulárnejšia sociálna sieť – Instagram – ponúka 
okrem možnosti zverejňovania fotografií či videí v rámci 24hodinových 
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príbehov – Stories – rôzne možnosti: kvízy, ankety, otázky, odpočítavanie. 
Pomocou hashtagu (napr. #ucimesaposlovensky) sa dajú príspevky ľahko 
nájsť i zdieľať medzi množstvom používateľov. V rámci kvízu si môžu študenti 
vytvárať jednoduché otázky, ako napríklad: Čo poviem, keď mi prinesú pizzu? 
A. Dobrú noc. B. Niet za čo. C. Ďakujem. a zisťovať na ne odpovede svojich 
priateľov. 

Využívanie sociálnych sietí v rámci pedagogického procesu stiera hranice 
medzi školou a domovom, medzi „prácou“ a zábavou, medzi tým, čo musíme 
robiť, a tým, čo robiť chceme. Ich využívanie zvyšuje motiváciu študentov,  
a to nielen preto, že svoje úspechy môžu práve na sociálnych sieťach zdieľať.

Smartfóny, ktoré umožňujú ľuďom jednoducho fotiť i nakrúcať videá, sa dajú 
využívať i v tomto kreatívnom slova zmysle. Ak študenti spoločne pracujú 
na vytváraní videa, komunikujú spolu, pracujú so smartfónmi, využívajú svoju 
kreativitu, trávia spoločne čas a videá postavené na príbehoch si vyžadujú 
i istý rozmer storytellingu. Fotografie i videá predstavujú nielen kreatívne, 
ale najmä emocionálne médiá – človeku, ktorý neovláda jazyk, sa ľahšie 
ukáže na fotku, aby niečo vysvetlil, alebo sa niečo spýtal. Počas napĺňania 
kreatívnych úloh si študenti rozširujú slovnú zásobu, precvičujú komunikáciu 
so spolužiakmi a zdieľajú nielen príbehy, ale i emócie.

Využívať smartfóny pri vyučovaní cudzieho jazyka je jednoduché, pretože 
smartfón á v súčasnosti naozaj takmer každý človek, vie ho používať, 
využíva rôzne aplikácie – od e-mailu cez predpovede počasia, sociálne siete 
až po hry. Každý z týchto aspektov, každá z aplikácií sa dá kreatívne využiť 
vo vyučovacom procese.
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3.EXPERIMENTÁLNE WORKSHOPY

Prezentácia 12 workshopov – 5 národných a 7 európskych 

5 národných workshopov:

1. Orientácia v novom priestore s Google mapami

2. sLOVEnsko

3. Práca s novinami

4. Fotopríbeh

5. Denná rutina

7 workshopov európskych partnerov:

6. ELLA – Etnographic Linguistic Landscaping – Tilburgská univerzita  
(Holandsko)

7. Reklama a propaganda – Mediawijs (Belgicko)

8. Porozprávam ti o sebe – POLIS (Poľsko)

9. Recept – Tartu Folk Highschool (Estónsko)

10. Dobrodružstvo každodenného života – JFF – Institut für 
Medienpädagogik (Nemecko)

11. Žiadosť o prácu s online profilom – Tilburgská univerzita (Holandsko)

12. Čo o mne vie internet- POLIS (Poľsko)
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1. ORIENTÁCIA V NOVOM 
PRIESTORE S GOOGLE MAPAMI

Nevedieť, kde ste a kadiaľ by ste 
mali ísť a ako sa spýtať na cestu, aby 
ste sa niekam dostali – to sú jedny 
z najdôležitejších problémov každého 
človeka, ktorý žije v novej krajine. Tento 
workshop pomôže študentom s využitím 
veľmi jednoduchej a veľmi dostupne 
aplikácie – Google Máp. Hlavné ciele 
týchto aktivít sú – pomôcť účastníkom, 
aby sa cítili zorientovaní v novom 
priestore, aby pochopili princípy jazyka 
v téme miest i základných fráz, aby 
dostali informácie o verejnej doprave. 
Kreatívna časť workshopu je rozprávanie 
sa o konkrétnej ceste z jedného bodu 
do druhého a jej prezentácia ostatným 
účastníkom.
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Link na video

https://www.youtube.com/watch?v=eo32-tJWhjM

https://www.youtube.com/watch?v=eo32-tJWhjM
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Cieľová skupina 10 dospelých migrantov (A2) na úrovni stredne pokročilých v digitálnej 
gramotnosti

Čas 6 x 60 minút

Forma súčasť klasických vyučovacích hodín

Priestor miestnosť s Wi-FI

Témy • mesto
• cestovanie
• orientácia
• toponymá

Potreby Google Mapy na notebookoch /počítačoch/ tabletoch/ smartfónoch

Ciele • orientácia v novom meste
• základné frázy v komunikácii o meste, miestach a cestovaní (Ako sa 

dostanem do/k...? Kde je...? Aký autobus/aká električka ide do...? (a 
pod.)

• vedomosti o fungovaní mestskej dopravy
• práca s Google Mapami
• porozumenie princípom toponymie (ako sú nazvané ulice, námestia...) 

– aby boli študenti pripravení názvy korektne používať a zároveň 
schopní spýtať sa, ako sa dostanú na dané miesto

Jazykové zručnosti Študenti majú šancu spoznať základné princípy toponymie v jazyku danej 
krajiny, zistia, ako sa vyjadrujú smery, strany, ako sa spýtať na cestu, rovnako 
sa naučia základné substantíva odkazujúce na budovy /typy budov a o živote 
v novom meste.

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

• využívanie Google Máp
• práca s online slovníkmi
• vytvorenie prezentácie s Microsoft Powerpoint alebo prezi.com
• využívanie webstránok o mestskej hromadnej doprave

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

KROK 2

KROK 3

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
30 min.

Ciele
základná slovná zásoba 
o meste a jeho častiach

Potreby
• internet
• Google Mapy 

(smartfóny, 
tablety, notebooky, 
počítače)

• slovníky

Rozvíjané zručnosti 
čítanie a písanie nových 
slov

Opis aktivity
Študenti sa oboznámia 
so základnou slovnou 
zásobou, napr. ulica, 
námestie, obchodné 
centrum, roh, smer, ako 
sa spýtať na cestu a na 
miesto.

Čas
30 min.

Ciele
využívanie novej slovnej 
zásoby 

Potreby
• papier
• ceruzky, perá
• Google Mapy 

(smartfóny, 
tablety, notebooky, 
počítače)

• internet
• slovníky

Rozvíjané zručnosti
komunikácia 
a rozprávanie s využitím 
novej slovnej zásoby, 
najmä najdôležitejších 
fráz

Opis aktivity
Študenti si upevňujú 
získané poznatky 
pomocou role play – 
dialógu človeka, ktorý 
sa pýta na cestu a 
druhej osoby, ktorá 
by mu mala pomôcť/
poradiť.

Čas
60 min.

Ciele
• orientácia v novom 

meste s potrebnou 
slovnou zásobou

• využívanie 
predložiek 
a prísloviek.

Potreby
• internet
• Google Mapy 

(smartfóny, 
tablety, notebooky, 
počítače)

• slovníky

Rozvíjané zručnosti
čítanie, využívanie 
Google Máp a osvojenie 
si vyjadrovania 
miesta s príslovkami 
a predložkami

Opis aktivity
Študenti pracujú s 
mapou, snažia sa 
pochopiť, kde sú, čo 
je v okolí a naučia 
sa vyjadriť pozíciu a 
miesto.
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KROK 4

KROK 5

KROK 6 

Čas
60 min.

Ciele
spoznať nové mesto 
s pomocou učiteľa, 
ďalších študentov 
a Google Máp

Potreby
• internet
• Google Mapy 

(smartfóny, 
tablety, notebooky, 
počítače)

• slovníky

Rozvíjané zručnosti 
rozprávanie, čítanie 
a písanie

Opis aktivity
Študenti sa prechádzajú 
s pomocou Google 
Máp, snažia sa 
poprezerať si významné 
miesta (napr. kultúrne 
pamiatky, divadlá, 
námestia, fontány...), 
alebo miesta dôležité 
pre nich (nákupné 
centrá, nemocnice, 
školy atď.)

Čas
40 min.

Ciele
• vedieť sa spýtať na 

cestu a rovnako 
rozumieť otázkam 
so základnou 
slovnou zásobou

• byť schopný nájsť 
miesto a cestu naň 
s pomocou Google 
Máp.

Potreby
• slovníky 
• Google Mapy 

(smartfóny, 
tablety, notebooky, 
počítače)

• smartfóny/ tablety
• perá
• papiere

Rozvíjané zručnosti 
práca s Google 
Mapami, rozprávanie a 
čítanie

Opis aktivity
Študenti rozdelení do 
skupín sa pokúsia 
vysvetliť cestu na 
konkrétne miesto. 
Vyučujúci stanoví pre 
každá skupinu dve 
miesta, študenti sa 
budú snažiť opísať, ako 
sa tam dostať. Aktivita 
môže prebiehať i vo 
forme role play.

Čas
20 min.

Ciele
porozumieť výrazom 
smeru v cudzom jazyku

Potreby
• perá
• papiere

Rozvíjané zručnosti 
rozprávanie, počúvanie 
a porozumenie

Opis aktivity
Jedna skupina bude 
prezentovať a členovia 
druhej skupiny sa budú 
snažiť počúvaním 
opisovania cesty zistiť, 
o aké miesto ide. 
Zmyslom tejto aktivity 
je nepoužívať Google 
Mapy, len na základe 
počúvania druhej 
skupiny pochopiť cestu.
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KROK 7

KROK 8

Čas
60 min.

Ciele
byť schopný používať 
Google Mapy, 
spoznávať nové mesto 
a byť schopný spýtať sa 
na cestu

Potreby
• Google Mapy 

(smartfóny, 
tablety, notebooky, 
počítače)

Rozvíjané zručnosti 
práca s Google 
Mapami, rozprávanie 
a počúvanie

Opis aktivity
Študenti v dvoj- alebo 
trojčlenných skupinách 
dostanú miesto, ktoré 
musia nájsť a dostať sa 
naň pomocou Google 
Máp. Vyučujúci stanoví 
konkrétne miesto, 
napríklad obchodné 
centrum, najbližšiu 
drogériu či divadlo, 
a študenti sa tam s 
navigáciou Google Máp 
vyberú. Po ceste si 
môžu robiť fotografie 
„záchytných bodov“ 
alebo videá.školy atď.)

Čas
20 min.

Ciele
• vytvorenie 

jednoduchú 
prezentáciu 
s fotkami, mapami

• prezentácia cesty 
z bodu A do bodu B 
spolužiakom

Potreby
• smartfóny, tablety, 

notebooky, počítače
• Microsoft 

PowerPoint /  
prezi.com

Rozvíjané zručnosti 
• práca s Google 

Mapami, 
rozprávanie, písanie 
počúvanie

• práca s fotkami 
a vytváranie 
prezentácie

Opis aktivity
Študenti v dvoj- alebo 
trojčlenných skupinách 
dostanú miesto, ktoré 
musia nájsť a dostať sa 
naň pomocou Google 
Máp. Vyučujúci stanoví 
konkrétne miesto, 
napríklad obchodné 
centrum, najbližšiu 
drogériu či divadlo, 
a študenti sa tam s 
navigáciou Google Máp 
vyberú. Po ceste si 
môžu robiť fotografie 
„záchytných bodov“ 
alebo videá.
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Tipy pre vyučujúcich: 

• študentov nechajte pracovať čo najviac osamote, s Google 
Mapami zvyčajne pracujú vo svojich rodných jazykoch, takže 
môžu porovnávať základnú slovnú zásobu s cudzím jazykom, 
ktorý si osvojujú; 

• využívajte jednoduché úlohy, napríklad pri hľadaní miest, ktoré už 
poznajú; 

• je dobré začať s miestami, v ktorých žijú, študujú alebo pracujú, 
aby mohli pomocou Google Máp skúmať hlavné princípy názvov 
ulíc a pod.; študenti tiež môžu využívať čítanie a opakovať hlavné 
frázy týkajúce sa orientácie; 

• pre študentov je tiež prínosné pochopiť, ako funguje mestská 
hromadná doprava, takže jedno z najjednoduchších cvičení 
je naučiť sa to pomocou funkcie Google Máp – tak sa naučia 
konkrétne linky, kedy, odkiaľ a kam chodia atď.

• študenti obľubujú praktickú časť tohto workshopu – nájsť 
konkrétne miesto pomocou Google Máp – používajú smartfóny 
nielen na nájdenie miesta, ale tiež na fotenie po ceste 

• keďže je tento workshop založený na praktických a každodenných 
poznatkoch, takže je jednoduché motivovať študentov k práci 
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2. sLOVEnsko

Každá krajina má svoje špecifiká, či 
hovoríme o histórii, kultúre alebo prírode. 
Preto je dôležité mať aspoň základné 
informácie o týchto črtách novej krajiny, 
v ktorej účastník workshopu žije. V týchto 
dňoch má väčšina krajín zmluvu s rôznymi 
reklamnými agentúrami, ktoré sa snažia 
propagovať to najunikátnejšie z nich. 
Tento workshop využíva takéto videá 
o Slovensku – vo vyučovacom procese 
ich môžeme využiť rôznymi spôsobmi, 
ale hlavné ciele sú – pomôcť účastníkovi 
lepšie spoznať krajinu, rozšíriť jeho slovnú 
zásobu a tiež pripraviť krátky materiál 
z jeho uhla pohľadu.
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https://youtu.be/FgD3hKCywW4

Link na video

https://youtu.be/FgD3hKCywW4
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Cieľová skupina 10 dospelých migrantov (A2)

Čas 6 x 60 minút

Forma súčasť klasických vyučovacích hodín

Priestor miestnosť s Wi-FI

Témy • nová krajina
• bývanie a cestovanie 
• on-line marketing 

Potreby • smartfóny
• tablety
• notebooky
• počítače
• perá, papiere a ceruzky

Ciele • pomôcť študentom zoznámiť sa s novou krajinou, rozšíriť si slovnú 
zásobu, pracovať s internetovým obsahom a vytvoriť vlastnú 
prezentáciu o novej krajine

• premýšľať o spôsoboch, ako sa jednotlivci vyrovnávajú s témou a 
rovnako i motívmi, ktoré sú zdôrazňované;

• diskusia o workshope, čo sa študenti naučili, čo využívali
• vytvoriť si podklady a zberať informácie o Slovensku/cestovaní po 

Slovensku
• objaviť pre tému dôležité slová, témy, významy vo videu
• spoznať slovnú zásobu u Slovensku a učiť sa nové výrazy

Jazykové zručnosti Študenti sa dozvedia veľa nových slov, ktoré súvisia s hlavnými témami 
– Slovensko, cestovanie, život v meste / obci. Videá, s ktorými pracujú, 
obsahujú množstvo fotiek krajiny, takže si rozšíria slovnú zásobu pomocou 
opisu týchto fotiek. 

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

• sledovanie videí online – práca s internetom
• využívanie smartfónov pri vytváraní prezentácie či videa o Slovensku 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
20 min.

Ciele
základná slovná zásoba 
o Slovensku

Potreby
• internet
• smartfóny, tablety, 

notebooky, počítače
• perá, zošity
• tabuľa na písanie

Rozvíjané zručnosti 
rozprávanie, 
porozumenie 
a počúvanie

Opis aktivity
Vytvorenie „mind-map“ 
o Slovensku – študenti 
budú hovoriť slová 
súvisiace s tematikou 
jednému z nich, ktorý 
ich na tabuľu zapisovať. 

Čas
30 min.

Ciele
rozširovanie slovnej 
zásoby

Potreby
• internet
• smartfóny, tablety, 

notebooky, počítače
• perá, zošity
• tabuľa na písanie

Rozvíjané zručnosti
rozprávanie 
a upevňovanie slovnej 
zásoby

Opis aktivity
Rozprávanie o 
cestovaní po Slovensku, 
o miestach, kde už boli, 
o tom, čo už poznajú, 
čo by chceli spoznať 
atď.

Čas
60 min.

Ciele
• porozumieť slovám 

vo videu a diskusia
• rozširovanie slovnej 

zásoby, pochopenie 
hlavných tém

Potreby
• internet
• video 
• slovníky

Rozvíjané zručnosti
počúvanie a sledovania 
videa, rozprávanie 
a rozširovanie slovnej 
zásoby

Opis aktivity
Pozeranie videí zo 
stránky: http://slovakia.
travel/o-slovensku/
promo-videa. 
Konverzácia o nových 
slovách, o videách a ich 
hlavnej téme. Opísanie 
hlavných motívov vo 
videách vlastnými 
slovami. Prípadne 
krátka diskusia o 
pamiatkach UNESCO.

Čas
60 min.

Ciele
identifikovať dôležité 
slová, témy, významy vo 
videu

Potreby
• video 
• slovníky

Rozvíjané zručnosti
Rozprávanie.

Opis aktivity
Aktivity spojené 
s videami a ich 
témami, diskusia, 
prerozprávanie. 
Študenti môžu 
pripraviť krátke role 
play o cestovaní po 
Slovensku.
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KROK 5

KROK 6

KROK 7

Čas
90 min.

Ciele
• prichystať si 

poznámky a zbierať 
informácie pre 
prezentáciu 
o Slovensku 
a cestovaní

• vytváranie 
prezentácie

Potreby
• smartfóny /

tablety/ notebooky/ 
počítače

• programy/aplikácie 
na výrobu videa /
prezentácií

Rozvíjané zručnosti 
čítanie a rozprávanie, 
práca s aplikáciami 
pri vytváraní vlastnej 
prezentácie/ videa

Opis aktivity
Študenti si vyberú témy, 
ktoré sa im páčia – 
napríklad konkrétne 
mestá, hory, dediny, 
wellnesové centrá a 
pod. a začnú vytvárať 
vlastnú prezentáciu. 
Je dobré, aby robili v 
pároch, pretože tak pri 
vytváraní prezentácie 
môžu využívať viac 
slovenčiny a diskutovať 
o prezentácii. Záleží 
od študentov, či sa 
rozhodnú vytvoriť 
krátke video, alebo 
prezentáciu.

Čas
40 min.

Ciele
uvažovať v rámci skupín 
(dvojíc) o tom, ako 
pristúpili k danej téme, 
ktoré motívy a prečo 
zvýraznili

Potreby
• smartfóny /

tablety/ notebooky/ 
počítače

• programy/aplikácie 
na výrobu videa /
prezentácií

Rozvíjané zručnosti 
• písanie 

a vyjadrovanie 
svojho názoru

• práca s aplikáciou/ 
programom 
na vytváranie 
prezentácií či videí. 

Opis aktivity
Študenti budú 
prezentovať svoje 
prezentácie o cestovaní 
po Slovensku pred 
spolužiakmi.

Čas
60 min.

Ciele
diskusia o workshope, 
čo sa naučili, s čím 
pracovali a pod. 

Potreby
• smartfóny /

tablety/ notebooky/ 
počítače

Rozvíjané zručnosti 
Rozprávanie, počúvanie, 
porozumenie 

Opis aktivity
Študenti môžu 
debatovať o troch 
hlavných cieľoch 
tohto workshopu – o 
téme (Slovensko & 
cestovanie), o procese 
tvorenia prezentácie/
videa a takisto o 
výsledku, o finálnej 
podobe ich prezentácií/
videa.
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Tipy pre vyučujúcich: 

• hlavná myšlienka tohto workshopu – lepšie spoznať „novú“ krajinu 
– je silná motivácia pre študentov 

• študenti môžu začať jednoduchou a stručnou diskusiou 
o miestach a veciach, ktoré už o Slovensku poznajú – takto sa 
môžu podeliť o informácie s triedou a jednoducho prísť na to, aký 
typ pamiatok je pre krajinu typický 

• práca s videami (najmä reklamnými) je obľúbená pre ich obsah 
– študenti vidia najmä najdôležitejšie (najkrajšie, najstaršie, 
najväčšie) miesta a pochopia ich význam 

• diskusia o pamiatkach UNESCO nie je len o Slovensku, pomáha 
študentom chápať princíp svetového dedičstva a prístupu tejto 
organizácie k nemu, zároveň i význam pamiatok pre národ

• zábavná a praktická časť je vytváranie prezentácie (videa) 
o Slovensku – kreativita je vždy najlepší partner učenia sa nového 
jazyka 
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3. PRÁCA S NOVINAMI

V súčasnosti môžeme informáciu 
považovať za najcennejší objekt na 
trhu. Napriek ére sociálnych médií stále 
platí, že noviny – či už v tlačenej, alebo 
online podobe – by mali byť základným 
spôsobom, ako získať dôležité informácie. 
To je dôvod, prečo sa tento workshop 
sústredí na prácu s médiami, najmä 
s novinami. Okrem toho, že účastníci sa 
naučia porozumieť princípu fungovania 
novín a mediálnemu systému na 
Slovensku, rovnako si rozšíria svoju slovnú 
zásobu, čítanie, porozumenie a písanie. 
Dôležitá časť tohto workshopu je úloha 
napísať svoj vlastný článok o konkrétnej 
téme. 



26Toolkit Slovakia Migrant Liter@cies

https://youtu.be/MsWlSUFUj5M

Link na video

https://youtu.be/MsWlSUFUj5M
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Cieľová skupina 10 dospelých migrantov (A2) na úrovni stredne pokročilých v digitálnej 
gramotnosti

Čas 6 x 60 minút

Forma súčasť klasických vyučovacích hodín

Priestor miestnosť s Wi-FI

Témy • médiá
• spoločnosť
• politika
• kultúra

Potreby • tlačené či online verzie novín
• tablety/ smartfóny/ notebooky/ počítače
• interaktívna tabuľa
• perá a papiere 

Ciele • pomôcť študentom pochopiť jazyk médií a uvedomiť si fakt, že sú 
schopní čítať noviny v cudzom jazyku

• umožniť im zistiť, ako sú noviny usporiadané – zoznámia sa s formou 
konkrétnych článkov a celých novín.

Jazykové zručnosti Študenti sa zlepšia v každodennom jazyku, pochopia spôsob, akým sa 
píšu články do novín. Rovnako sa zlepšia v písaní a čítaní s porozumením. 
Študenti budú pracovať s online verziami novín, aby tak zistili, kde ľahko 
získajú dôležité informácie i z domu. 

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

• práca s internetom, vyhľadávačom 
• návod, ako získať potrebné informácie  

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

KROK 2

KROK 3

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
20 min.

Ciele
Uvedomiť si, koľko slov 
študenti už poznajú, 
aby si uvedomili, akú 
majú slovnú zásobu – 
a cítili sa povzbudení.

Potreby
• internet
• slovníky
• smartfón/ 

notebook/ tablet/ 
počítač

• pero a papier
• tabuľa

Rozvíjané zručnosti 
rozprávanie a hľadanie 
nových slov v slovníku

Opis aktivity
Študenti s vyučujúcim 
diskutujú o téme médií. 
Jeden zo študentov 
bude na tabuľu 
zapisovať slová a 
vytvorí tým „mind map“ 
k téme. 

Čas
20 min.

Ciele
uvažovanie o názvoch 
médií, ich funkcii

Potreby
• internet
• smartfóny, tablety, 

notebooky, počítače
• perá, zošity
• slovník 

Rozvíjané zručnosti 
rozprávanie a hľadanie 
nových slov online

Opis aktivity
Od všeobecnej debaty 
o médiách sa presunú 
k mediálnemu systému 
na Slovensku – poznajú 
nejaké médiá: noviny, 
weby, rádiá, televízie? 
Využívajú ich? Alebo 
čítajú (počúvajú, 
pozerajú) len správy zo 
svojej krajiny? 

Čas
60 min.

Ciele
zlepšiť si kritické 
myslenie na základe 
porovnávanie
- študenti by mali byť 
schopní porovnávať 
vlastnosti novín z novín 
zo svojej domácej 
krajiny a novín

Potreby
• internet
• smartfóny, tablety, 

notebooky, počítače
• perá, zošity
• slovník 

Rozvíjané zručnosti 
rozprávanie a 
počúvanie, hľadanie 
informácií online

Opis aktivity
Študenti sa pokúsia 
opísať a hodnotiť noviny 
vo svojich krajinách 
s tými na Slovensku. 
Jednoduchou úlohou 
môže byť porovnanie 
– nájsť 10 podobností 
a 10 rozdielov. Najprv 
prebehne krátka 
diskusia, potom skúsia 
hľadať podobnosti 
a rozdiely, ktoré 
budú prezentovať 
spolužiakom.
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KROK 4

KROK 5

Čas
60 min.

Ciele
Študenti sa pokúsia 
napísať vlastný 
jednoduchý článok 
so slovnou zásobou, 
ktorú majú – svojimi 
slovami. Takto zistia, 
že rozumejú viac, než si 
myslia. 

Potreby
• online noviny
• internet
• smartfóny, tablety, 

notebooky, počítače
• perá, zošity
• slovník 

Rozvíjané zručnosti 
• čítanie 

s porozumením 
a písanie

• mediálna a digitálna 
gramotnosť

Opis aktivity
Študenti budú pracovať 
s konkrétnym článkom 
z novín. Po jeho 
prečítaní si najprv 
vypíšu slová, ktoré už 
poznajú a sú súčasťou 
ich slovnej zásoby. 
Ďalším krokom je 
napísať stručný článok 
o rovnakej téme najmä 
so slovami, ktoré 
vypísali. Môžu pracovať 
v pároch. 

Čas
40 min.

Ciele
Uvedomiť si, že 
v súčasnosti môže 
byť každý „novinárom“ 
a aké ľahké môže 
byť napísať stručný 
jednoduchý článok. 

Potreby
• online noviny
• internet
• smartfóny, tablety, 

notebooky, počítače
• perá, zošity
• slovník 

Rozvíjané zručnosti 
počúvanie, rozprávanie 
a práca s online 
médiami

Opis aktivity
Po prezentácii svojich 
článkov sa vrátia ku 
prvému článku, o 
ktorom diskutovali a 
prečítajú si ho ešte 
raz. Teraz študenti 
môžu porovnať svoje 
články s tým pôvodným, 
aby si uvedomili, ako 
jednoducho dokážu 
vyjadriť najdôležitejšie 
informácie.
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KROK 6

KROK 7

Čas
60 min.

Ciele
Uvažovať o jazyku 
médií v téme migrácie (i 
o fotkách), aby študenti 
videli, ako ju konkrétne 
médiá zobrazujú a ako 
k nej pristupujú.

Potreby
• online noviny
• internet
• smartfóny, tablety, 

notebooky, počítače
• perá, zošity
• slovník 

Rozvíjané zručnosti 
počúvanie, rozprávanie 
a práca s online 
médiami

Opis aktivity
Každý študent skúsi 
nájsť rôzne informácie 
z online médií o 
migrácii, napríklad dva 
články. Porovnajú svoje 
texty so spolužiakmi, 
aby videli, ako v 
danej krajine médiá 
spracúvajú tému 
migrácie. Jeden z nich 
bude robiť „mind map“ 
na tému migrácia v 
médiách, aby lepšie 
dokázali pochopiť 
naratív. Študenti v 
pároch nájdu obrázky 
o danej téme, ktoré si 
potom budú porovnávať 
s inými pármi. Tak 
všetci študenti 
môžu debatovať o 
obrázkoch – aké sú a 
čo znamenajú.

Čas
60 min.

Ciele
Opätovne si utvrdiť 
zistenie, že každý 
z nás v súčasnosti 
môže byť „novinárom“ 
a že je možné napísať 
jednoduchý článok 
so slovnou zásobou 
a informáciami, ktoré 
majú. 

Potreby
• online noviny
• internet
• smartfóny, tablety, 

notebooky, počítače
• perá, zošity
• slovník 

Rozvíjané zručnosti 
Najprv písanie pri 
tvorení článkov 
a potom rozprávanie 
pri ich prezentovaní. 
Ak študenti budú 
ochotní publikovať na 
blogu, môžu sa naučiť 
i ako pracovať týmto 
spôsobom.

Opis aktivity
Každý študent napíše 
krátky článok o migrácii 
a svojej krajine – znovu 
– krátky a jednoduchý. 
Budú využívať 
slovnú zásobu z 
predchádzajúcich úloh 
a zároveň informácie o 
médiách, ktoré si zistili. 
Svoj finálny materiál 
môžu publikovať 
napríklad vo forme 
blogu, aby zverejnili 
svoje výsledky online.
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Tipy pre vyučujúcich: 

• vychádzať z toho, že noviny (či správy v televízii, rádiách alebo na 
webe) sú najbežnejším a najrozšírenejším spôsobom získavania 
nových informácií

• skutočnosť, že workshop študentom vysvetlí, ako fungujú noviny 
a spravodajstvo (napríklad Slovensku), im pomáha v orientácii 

• diskusia založená na porovnaniach pomáha študentom nájsť 
podobné a rozdielne skutočnosti súvisiace s médiami 

• rozprávanie o názvoch médií na Slovensku študentom tiež naznačí 
nové obzory a rozšíri ich slovnú zásobu (napríklad: Pravda, 
SME, Nový čas, Šport, ...) – porovnávanie názvov médií z krajín, 
z ktorých pochádzajú študenti, s názvami slovenských médií je 
zábavné i poučné. 

• ďalšia praktická úloha – písanie vlastného článku – je nápomocná 
v tom, že študenti ľahko pochopia, že i základná slovná zásoba 
niekedy stačí na porozumenie 

• študenti sa pri písaní článku naučia, ako s jazykom pracujú 
žurnalisti 

• ďalšou výhodou tohto workshopu je pochopenie štruktúry 
slovenských novín (poradie rubrík, kompozícia článkov) 

• práca s online médiami študentom ukáže, ako ľahko môžu nájsť 
dôležité informácie v každodennom živote – preto tento workshop 
predstavuje i pomoc v orientovaní sa v novom prostredí
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4. FOTOPRÍBEH

Cieľom tohto seminára je rozvíjať 
kompetencie migrantov  rozprávaním 
príbehov v novom jazyku pomocou 
fotografie. Štúdijné ciele sú rozprávanie 
príbehov, aktivity opísané slovesami, 
slovná zásoba pre bežné témy a práca s 
fotografiami, aplikácie na úpravu fotografií 
a výrobu fotokomiksov. Študenti trénujú 
svoju kreativitu, digitálne zručnosti a 
zároveň rozprávajú príbeh, ktorý sami 
vytvorili. Časť workshopu je venovaný tiež 
školeniu tímovej práce a technike riešenia 
problémov. Vytvorené fotopríbehy boli 
imaginatívne a účastníci  boli veľmi aktívni.
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https://youtu.be/Tg5x_GMb6bw

Link na video

https://youtu.be/Tg5x_GMb6bw
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Cieľová skupina 10 - 20 členov / od 15 do 80 / jazyk A1-A2 /  hlavná digitálna gramotnosť 
(word,  Google disk, slovník, aplikácie, fotografické aplikácie, sociálne 
siete)

Čas 4 x 90 minút

Forma súčasť klasických vyučovacích hodín

Priestor miestnosť s Wi-FI

Témy • rodina
• škola
• vzťahy
• denná rutina
• voľnočasové aktivity
• miesta 

Potreby • počítače / tablety / smartfóny
• word / dokumenty
• Google Prekladač
• online slovník
• fotokomixové aplikácie
• editory fotografií (napr. photo talks, picSay, Comic bubbles, ...)
• Facebook / fotografické materiály
• papier a perá  

Ciele Rozprávanie príbehov, slovesá popisujúce činnosť, slovná zásoba pre 
bežné témy, ako je rodina, škola alebo čo robíme počas dňa, práca s 
fotografiami, aplikáciami na úpravu fotografií alebo fotokomiksov.

Jazykové zručnosti Študenti sa učia, ako zostaviť príbeh na tému, učia sa opísať konkrétnu 
scénu alebo obrázok, trénujú ako porozprávať svoj príbeh, pozorujú rozdiel 
medzi priamou rečou a nepriamou rečou.

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

Študenti by mali vedieť, ako pracovať so smartfónom /notebookom / 
tabletom / počítačom / dokumentami / facebookom. Naučia sa pracovať s 
fotografiami a fotokomixovými  aplikáciami. 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

KROK 2

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
90 min.

Ciele
Zostaviť príbeh v tretej 
osobe na 75, 100 až 
120 slov (150 slov). 

Potreby
• Internet
• Slovníky
• Online slovníky a 

aplikácie

Rozvíjané zručnosti 
Čítanie, písanie, 
pomocou papiera a 
pera alebo zdieľaných 
dokumentov, Google 
dokumenty.

Opis aktivity
Študenti a študentky 
v tímoch zostavia 
svoje príbehy podľa 
tém, ktoré si vybrali, 
a používajú slovnú 
zásobu, ktorú si 
pripravili. Začnú 
pracovať na pláne 
príbehu. So slovnou 
zásobou pružne 
pracujú, snažia sa písať 
gramaticky správne 
vety a rozprávať 
príbehy. Výsledkom 
sú krátke eseje, ktoré 
študenti a študentky 
prezentujú ostatným 
ako svoje príbehy 

rôznym spôsobom. 
Snažia sa im opísať 
príbeh. Ich kolegovia 
a kolegyne im môžu 
dávať otázky.
Aktivita: Čo môžete 
vidieť na obrázku? 
(fotografické materiály) 
- opíšte obrázok, 
povedzte názor 
Aktivita: Vložte text 
do fotografie. (vhodná 
fráza alebo veta pre 
fotografiu)
Komentár: Podľa 
úrovne vedomostí a 
zručností, je možné 
použiť iba papier.

Čas
90 min.

Ciele
Trénovať dialógy zo 
skutočných situácií, 
tímová práca, vytvoriť 
plán, tvorivá práca s 
obrázkami a jazykom 

Potreby
• slovníky
• online slovníky
• digitálne fotografie 
• smartphone - 

fotokomixové 
aplikácie, 
fotoeditory

Rozvíjané zručnosti 
Hovorenie, čítanie a 
písania.

Opis aktivity
Po dokončení príbehu 
študenti a študentky 
rozdelia obsah na tri 
až desať obrázkov. 
Musia nastaviť scény, 
dohodnúť si plán 
fotodokumentu, roly, 
urobiť fotografie tak, 
aby zodpovedali 
príbehu, pracovať s 
fotografiami, pridávať 
bubliny a priamu reč k 
obrázkom. 
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KROK 3

Čas
90 min.

Ciele
Byť schopný 
porozprávať príbeh s 
obrázkami a priamou 
rečou, predstaviť príbeh 
iným. 

Potreby
• Slovníky
• Facebook

Rozvíjané zručnosti 
Práca s Facebookom, 
hovorenie a čítanie.

Opis aktivity
Hotový komiks skupiny 
predstavia svojim 
kolegom, každý si môže 
prečítať a pozrieť všetky 
fotopríbehy. Fotografie 
môžu byť prezentované 
napríklad v skupine na 
facebooku, kde budú 
zverejnené všetky 
príbehy a ostatní 
ich môžu vidieť. 
Fotodokumenty je 
možné tlačiť alebo 
premietať, pre tím môžu 
získať spätnú väzbu. 
Návrh na aktivitu: 
Študenti a študentky 
si môžu vybrať príbeh 
ďalších tímov a pripraviť 
malé predstavenie.
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5.	DENNÁ	RUTINA	PODĽA	
YOUTUBEROV

Tento seminár pomáha študentom 
trénovať slovnú zásobu v spojitosti 
s bežnými činnosťami, ktoré robíme 
počas dňa. Avšak cieľom nie je iba 
komunikácia a správna gramatika, ale 
aj kultúrna výmena. YouTuberi  takúto 
kultúrnu výmenu ponúkajú. Sú to miestni 
influenceri, vďaka ktorým sa môžu študenti 
oboznámiť s miestnymi osobitosťami a 
zvykmi. Nakoniec majú študenti zadanú 
úlohu vyprodukovať podobné video o ich 
každodennej rutine.
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https://youtu.be/J2PH2rI1A8o

Link na video

https://youtu.be/J2PH2rI1A8o
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Cieľová skupina asi 10 až 20 členná, od 18 rokov, jazyková úroveň od A1 do A2, vyžadovaná 
je základná digitálna gramotnosť

Čas 4 x 90 minút

Forma zahrnuté do vyučovania

Priestor miestnosť s Wi-FI

Témy Denná rutina, práca, škola, víkend, letná rutina, zimná rutina, voľnočasové 
aktivity.

Potreby • počítač
• tablety
• smartphony
• projektor
• Word / dokumenty
• Google Prekladač

• online slovníky
• App: videomaker a photoeditor
• videá YouTube
• fotografické materiály
• papier
• perá

Ciele Schopnosť opísať bežný deň, aktivity, program;slová a frázy súvisiace s 
touto témou, svet YouTuberov-YouTube žáner: rutina. Príklady: 
https://www.YouTube.com/watch?v=6qAv9S2rozY&t=60s morning routine 
https://www.YouTube.com/watch?v=_4ykIoBS46c evening routine 
https://www.YouTube.com/watch?v=mDxTNrLHFog weekend routine 
(famous YouTuber)
https://www.YouTube.com/watch?v=SNFANkuJBik morning routine (mum 
and 2 children)
https://www.YouTube.com/watch?v=91NxdzLbqWM daily routine (a man)
https://www.YouTube.com/watch?v=4oRx25KWc2s&t=35s summer 
morning routine 
https://www.YouTube.com/watch?v=Vahl7dmlAd4 winter morning routine

Jazykové zručnosti Študenti sa učia opísať celý deň, aktivity, ktoré sú bežné, učia sa časovú 
postupnosť aktivít, ako opísať rutinu v 1.osobe jednotného čísla, alebo ako 
opísať rutinu iných ľudí, menovite tretia osoba jednotného alebo množného 
čísla, aké sú rozdiely medzi rannou a večernou alebo zimnou a letnou 
rutinou.

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

Študenti by mali vedieť, ako pracovať so smartfónom,
tabletom, vyhľadávať na YouTube alebo google. 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

KROK 2

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
90 min.

Ciele
Slovná zásoba ku 
každodennej rutine,
slovesá, frázy, 
vyjadrenia času.

Potreby
• Internet, 
• Google  
• online slovníky
• slovníky
• fotografický 

materiál
• papier
• perá

Rozvíjané zručnosti 
Čítanie a písanie 
nových slov

Opis aktivity
Na začiatku sa môžeme 
spýtať, čo zvyčajne 
študenti a študentky 
počas dňa robia. 
Opakuje sa alebo sa učí 
slovná zásoba, frázy 
a slovesá súvisiace s 
predmetom. Môžu sa 
diktovať, vyhľadávať 
slová v slovníku 
a používať rôzne 
nástroje. Výsledkom 
by mal byť zoznam 
alebo zdroj všetkých 
nápadov týkajúcich sa 
dennej rutiny. Môže 
byť rozpísaný na 

tabuľu a všetci si to 
odfotografujú alebo 
si vytvárajú vlastné 
poznámky. 
Návrh na aktivitu: 
Môžete opísať obrázok? 
(Odporúčame obrázok 
dennej aktivity). Návrh 
na druhú aktivitu: 
Dokážete vytvoriť 
príklad dennej rutiny 
z týchto fotografií? 
(Študenti a študentky 
majú sadu fotografií a 
musia si z nich pripraviť 
dennú rutinu. Potom 
musia opísať obrázky.)

Čas
90 min.

Ciele
Porovnanie rutiny. 
Štúdium prirodzeného 
jazyka.

Potreby
• Video
• Internet
• You tube 
• Slovníky
• Zdroj slovnej 

zásoby z 
predchádzajúcej 
hodiny. 

Rozvíjané zručnosti 
Čítanie a písanie 
nových slov

Opis aktivity
Účastníci a účastníčky 
si môžu pozrieť videá 
youtuberov na tému: 
rutina (youtube žáner), 
čo robia ráno, počas 
dňa a v noci, čo je ich 
rutinou v škole alebo 
cez víkend. Cieľom 
je získať čo najviac z 
daného videa a spoznať 
bežné zvyky typické 
pre miestnych ľudí. 
Potom sa všetci môžu 
rozprávať o tom, čo 
robia, rovnakým alebo 
podobným spôsobom, 
a v čom môžu vidieť 
akékoľvek rozdiely 
alebo to vobec nerobia. 
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KROK 3

KROK 4

Čas
90 min.

Ciele
Rozprávanie o 
každodennej rutine, 
konverzácia, vytváranie 
otázok o tom, čo robíte 
ráno, ako trávite čas v 
škole, aké aktivity máte 
v práci atď.

Potreby
• Video 
• Internet (Google)
• You Tube 
• Slovníky
• Zdroj slovnej 

zásoby z prvej 
hodiny

• Apl: videomaker, 
fotoeditor

Rozvíjané zručnosti 
Počúvanie a 
rozprávanie, 
porozumenie, slovesá.

Opis aktivity
Študenti a študentky 
hovoria o svojej rutine, 
učiteľ alebo učiteľka 
môžu klásť otázky a 
všetci reagujú, alebo 
môžu viesť diskusiu v 
skupinách po piatich 
a navzájom sa pýtať 
otázky a odpovedať na 
tému, čo robia počas 
dňa. 
Návrh na aktivitu: 
Snapshot používa 
fotografie alebo videá. 
Vytvorte fotografie 
alebo videá spojené 
s dennou rutinou. 
Študenti a študentky by 
si mali pripraviť video 
o dennej rutine. Video 
je možné pripraviť v 
skupinách ako projekt 
počas hodiny alebo 
samostatný projekt 
doma.

Čas
90 min.

Ciele
Porovnanie rutín. 
Rozprávanie o lete a o 
zime.

Potreby
• Video
• Internet (Google)
• You tube 
• Slovníky 
• Fotomateriály

Rozvíjané zručnosti 
Počúvanie a 
rozprávanie, slovná 
zásoba.

Opis aktivity
Pretože máme rôzne 
ročné obdobia, denná 
rutina sa môže tiež 
líšiť kvôli rôznym 
poveternostným 
podmienkam, rôznym 
činnostiam a rôznej 
rutine. Môžu sa 
sledovať zimné i 
letné sviatky, môžu 
porovnávať, ako odlišný 
môže byť deň v zime 
alebo v lete, či aké sú 
typické letné a zimné 
aktivity. Návrh na úlohu: 
Môžete hľadať typické 
fotografie pre
letné alebo zimné 
aktivity online.
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6.	ELLA:	ETHNOGRAPHIC	
LINGUISTIC LANDSCAPING. 
SPOZNÁVAJTE SVOJE OKOLIE
S projektom ELLA – Etnographic 
Linguistic Landscaping – tím z Tilburskej 
univerzity predstavil prístup k výučbe 
cudzieho jazyka, ktorý je celkom odlišný 
od vyučovania v učebniach. Študenti 
vyšli do ulíc, kde sa nachádzajú takmer 
každý deň, po ceste do práce, do školy či 
k priateľom a zbierali semiotické materiály, 
ktoré „vyvolávali otázky“. Či už pýtaním 
sa ľudí na veci spojené so semiotickými 
materiálmi, alebo vyhľadávaním informácií 
online, študenti mali možnosť zistiť 
viac o socio-politickej histórii oblasti, 
lepšie pochopiť rozmanitosť, naučiť sa 
pracovať s internetom pri vyhľadávaní 
informácií a napokon – napísať svoje 
zistenia v holandčine. Tomu sa hovorí 
multimodálny prístup! 
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https://www.youtube.com/watch?v=K_EbkpoBq3g

Link na video

https://www.youtube.com/watch?v=K_EbkpoBq3g
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Stručné zhrnutie ELLA je etnografická výskumná metóda, ktorá využíva lingvistické odkazy 
na mapovanie a spoznávanie istej oblasti (okolie školy, susedstvo domu). 
Pomocou kooperatívneho skúmania oblasti sa študenti lepšie zoznámia s 
miestom a počas toho sa učia spolupracovať, používať digitálne médiá a 
intenzívne pracovať s jazykom.

Cieľová skupina dospelí migranti na jazykovej úrovni B1 a vyššie, mierne pokročilá úroveň 
digitálnej gramotnosti

Čas 6x60 minút (1 hodina príprava, 2 hodiny výskum, 2 hodiny písanie, 1 hodina 
diskusie o aktivitách a zisteniach)

Forma súčasť klasických vyučovacích hodín, príprava doma

Priestor miestnosť s Wi-FI a na ulici možnosť pripojenia sa internet

Témy • rôzne v závislosti od oblasti

Potreby • smartfón
• počítač 
• pero a papier

Ciele zlepšiť si jazykové kompetencie multimodálnym prístupom, vrátane 
počúvania, rozprávania, skúmania, písania a čítania

Jazykové zručnosti čítanie s porozumením, rozprávanie a písanie a menšom rozsahu 
počúvanie

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

Študenti sa zlepšia vo vnímaní novej oblasti, v ktorej žijú. Ako cez lupu sa 
pozerajú na miesta, ktoré vidia každý deň, no neuvedomujú si, aký význam 
pre ne má globalizácia a rôznorodosť. Po počiatočnom výskume študenti 
vyhľadávajú zdroje a iné možné materiály, aby rozšírili svoje vedomosti 
o svojich „offline“ zisteniach.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

KROK 2

KROK 3

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
60 min.

Ciele
Pochopiť, ako „výskum“ 
funguje, zoznámiť 
sa s akademickým 
prostredím, v prípade 
potreby sa pýtať na 
nejasnosti.

Rozvíjané zručnosti 
porozumenie 
a hovorenie

Opis aktivity
Predstavenie ELLA: 
čo to je, čo pomocou 
nej robíme a ako ju 
využívame. 

Čas
120 min.

Ciele
• vytvorenie 

lingvistickej mapy 
oblasti

• oboznámiť 
študentov 
s oblasťou, nechať 
ich ísť konverzovať 
s ľuďmi, ktorých 
nepoznajú (s 
pomocou učiteľa)

Potreby
• smartfón/ počítač
• v prípade potreby 

pero, papier

Rozvíjané zručnosti 
Čítanie s porozumením, 
počúvane, rozprávanie, 
základné zručnosti pri 
práci s počítačom či 
smartfónom

Opis aktivity
Vychádzka „do terénu“ 
spolu s učiteľom, na 
ktorej sa pozorne 
hľadajú lingvistické 
znaky v oblasti (a 
fotia sa). Tam, kde sa 
to dá, učiteľ nabáda 
študentov k robeniu 
si poznámok a k 
rozhovorom s ľuďmi, 
ktorí by im mohli 
pomôcť lepšie pochopiť 
lingvistické odkazy. 

Čas
120 min.

Ciele
• kooperatívne 

rozhodovanie sa 
v skupine

• naučiť sa, ako 
využiť informácie 
z výskumu

• čítanie informácií 
na internete, 
zapisovanie zistení.

Potreby
• smartfón
• počítačr

Rozvíjané zručnosti 
interaktívne 
rozhodovanie sa 
a základné zručnosti 
pri práci s počítačom či 
smartfónom

Opis aktivity
Spoločná práca v 
skupine – aby sa 
dozvedeli viac o 
výsledkoch prvotného 
výskumu. Spisovanie 
poznámok a napokon 
vytvorenie čitateľného 
dokumentu, v ktorom 
sú spracované rôzne 
zistenia – hoci stručne.
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KROK 4

Čas
60 minút 

Ciele
• skupinová diskusia
• osvojiť si spôsob 

vyjadrovania 
vlastného názoru 
počas diskusie

Potreby 
• v prípade potreby 

počítač na 
prezentovanie 
prezentácií

Rozvíjané zručnosti 
rozprávanie, počúvanie, 
základné komunikačné 
zručnosti

Opis aktivity
Diskusia o tom, čo 
zistili, v rámci skupiny. 
Študenti sa rozprávajú s 
ostatnými skupinami o 
svojich zisteniach, ak je 
to nutné, odpovedajú na 
otázky.
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7.REKLAMA A PROPAGANDA – 
ANALYZOVANIE A VYTVÁRANIE 
POSOLSTIEV PRE LEPŠIE 
POSTAVENIE ŠTUDENTOV 

Reklamy a propaganda sú všade. Ale my 
si vždy neuvedomujeme, aký majú na nás 
vplyv. Takže ako sa necháme ovplyvňovať? 
Ktoré techniky reklama a propaganda 
využívajú? Vzali sme našich študentov na 
krátky výlet a naučili sme ich analyzovať 
a vytvárať správy, tak aby pochopili tieto 
citlivé techniky. V tomto workshope 
sme naučili účastníkov rozlišovať rôzne 
formy reklamy i rôzne stratégie, ako ich 
rozpoznať. Okrem toho sa zoznámia 
s propagandou a konkrétne o technikách, 
ako sa vytvára.
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https://youtu.be/P6v31iSe2AY

Link na video

https://youtu.be/P6v31iSe2AY
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Stručné zhrnutie Cieľom tohto workshopu je zlepšiť povedomie o reklame a propagande. 
Jeho účastníci sa naučia rozlišovať medzi formami reklamy a k tomu 
si osvoja stratégie na ich rozpoznávanie. Navyše získajú informácie o 
propagande a najmä o technikách, ktoré sa využívajú pri jej vytváraní.

Cieľová skupina dospelí migranti na jazykovej úrovni A2 a vyššie, mierne pokročilá úroveň 
digitálnej gramotnosti, využívanie tabletov

Čas 6x60 minút

Forma súčasť klasických vyučovacích hodín

Priestor miestnosť so stolmi, video projektor, papier a ceruzky, lopta (futbalová, 
basketbalová...)

Témy • reklama
• propaganda

Potreby • tablety
• WiFI

Ciele • oboznámiť sa s rozdielnymi podobami reklamy
• informovať o tom, ako ich môžeme rozoznať, o zámeroch reklám
• sústredenie sa na propagandu, ktorá sa snaží ovplyvňovať názory ľudí, 

ich vnímanie sveta

Jazykové zručnosti nová slovná zásoba, sociálne správanie, čítanie, počúvanie, rozprávanie 

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

Študenti sa naučia rozoznávať rôzne formy reklamy, spoznajú rozdiel medzi 
reklamami a propagandou.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

KROK 2

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
10 minút

Ciele
Predstavenie prvej 
témy: reklamy.

Nástroje 
• tabuľa
• zopár „očividných“ 

príkladov reklamy 
(napr. známe 
plagáty, videá)

Rozvíjané zručnosti 
sociálne zručnosti, 
nová slovná zásoba, 
porozumenie

Opis aktivity
Úvod: 
• Učiteľ sa predstaví 

skupine a zároveň 
predstavia i tému 
reklamy. 

• Spolu so skupinou 
sa učiteľ pokúša 
nájsť príklady 
propagácie, ktoré 
poznajú. Ak nevedia 
uviesť príklad, 

predstavte niektoré 
z „očividných“ 
príkladov (napríklad 
populárne plagáty či 
video reklamy). 

• Napíšte niektoré 
zo základných 
charakteristík na 
tabuľu (napríklad 
predávanie tovaru, 
presviedčanie...)

Čas
20 minút

Ciele
• praktizovanie 

ústneho 
vyjadrovania

• hľadanie 
základných prvkov 
persuazívneho 
jazyka

Potreby 
• tabuľa
• viacero rôznych 

(obrázkov) 
predmetov, ktoré 
možno predávať

Rozvíjané zručnosti 
zlepšenie sociálnych 
zručností, osvojenie 
si nových slov, 
porozumenie 
a rozprávanie

Opis aktivity
Študenti predávajú 
medzi sebou: 
• Usaďte ich do 

kruhu. Do stredu 
kruhu položte 
rôzne veci (alebo 
ich obrázky), ktoré 
môžu predávať 
(napríklad ovocie, 
cestovné lístky, 
prášok na pranie...)

• Nechajte študentov 
vybrať si jednu 
vec a požiadajte 

ich, aby vymysleli 
dôvod, prečo by 
si to ostatní mali 
kúpiť (jablko, 
výlet na Havaj...). 
V závislosti od 
jazykovej úrovne 
študentov to môže 
byť buď pár slov, 
alebo slogan.

• Oceňte všetky 
skvelé nápady a tie 
najlepšie napíšte na 
tabuľu.
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KROK 3

KROK 4

Čas
30 minút

Ciele
Otestovanie znalostí 
o reklame i toho, 
ako študenti dokážu 
rozoznať reklamy. 
Okrem toho si rozširujú 
svoje vedomosti 
a slovnú zásobu 
vysvetľovaním rôznych 
foriem reklám.

Potreby 
• reklamy
• noviny
• články

Rozvíjané zručnosti 
porozumenie, 
počúvanie 
a rozširovanie slovnej 
zásoby

Opis aktivity
• Všimnúť si 

rozdiel: správy či 
propagácia?

• - Nájdite rôzne 
formy reklamy a 
položte ich na stôl v 
miestnosti. Na stole 
nebudú len reklamy, 
ale aj články, 
ktoré vyzerajú ako 
reklamné (napríklad 
recenzie knihy/
filmu). 

• - Účastníci sú 
rozdelení do malých 
skupín, z ktorých si 
každá musí vybrať 3 
reklamy zo stola. 

• - Nechajte ich 
prečítať si texty na 
nich. Ak nerozumejú 
všetkému, využite 
prekladacie 

aplikácie. 
• - Spýtajte sa 

študentov, prečo si 
vybrali konkrétne 
prípady. Spýtajte 
sa, čo ich reklamy 
predávajú. 
Spýtajte sa ich, či 
si myslia, že je to 
reklama alebo nie. 
Prečo? Dokážu 
to rozoznať? 
(Napríklad logo, 
názov značky, 
slogan...) Spíšte 
charakteristiky 
reklamy na tabuľu. 

• - Potom vysvetlite 
rozdiel medzi 
reklamami a 
článkami. Využite 
to ako úvod do 
vysvetlenia techník 
reklamy.

Čas
45 minút

Ciele
rozoznávanie nových 
foriem reklamy 
a zlepšovanie 
si schopností 
vyhľadávania informácií 
online

Potreby 
• kópie hárku 

reklamného binga
• tablety/počítače na 

online vyhľadávanie

Rozvíjané zručnosti 
sociálne zručnosti, 
nová slovná zásoba, 
porozumenie 
a rozprávanie

Opis aktivity
Reklamné bingo 
Doteraz boli takmer 
všetky, ktoré sa v 
triede použili, vybrané 
z klasických médií. 
Nastal čas hľadať nové 
formy. 
Spýtajte sa študentov, 
či majú tablet, 
počítač..., či posielajú 
maily; využívajú 
YouTube, Whatsapp, 
Facebook… 
Spýtajte sa ich, či sa 
už stretli i s reklamou 
na niektorom z týchto 
zariadení. Niektoré z 
príkladov rozoberte v 

skupine.
Dajte študentom (do 
dvojíc či trojíc) kópie 
hárku na reklamné 
bingo a nechajte ich 
hľadať na internete 
(vo svojich vlastných 
zariadeniach, alebo na 
tabletoch/ počítačoch, 
ktoré im poskytnete). 
Keď nájdu správny 
príklad reklamy 
(napríklad Facebook ad, 
advergame...) musia 
krížikom prečiarknuť 
znak. 
Prvá skupina s celým 
riadkom vyhráva.
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KROK 5

KROK 6

KROK 7

Čas
30 minút

Ciele
naučiť sa rozoznať 
reklamu od iných 
foriem komunikácie

Potreby 
• online noviny
• internet
• smartfóny, tablety, 

notebooky, počítače
• perá, zošity
• slovník

Rozvíjané zručnosti 
Porozumenie, čítanie, 
slovná zásoba, 
rozprávanie, základné 
digitálne zručnosti. 

Opis aktivity
Kategorizácia reklám 
• Požiadajte 

študentov, aby 
ukázali najlepšie 
príklady, ktoré našli. 
V skupine vysvetlite 
slová, ktorým 
nerozumejú. 

• Potom im ukážte 
prezentáciu rôznych 
reklám a nechajte 
ich kategorizovať 

všetky príklady. 
• Medzitým vysvetlite, 

ako študenti 
môžu rozpoznať 
reklamu (napríklad 
farba letáku, 
logo pri product 
placemente...)

Čas
15 minút

Ciele
• overiť si, či pochopili 

koncepciu reklám 
• praktizovanie 

hovoreného prejavu

Potreby 
• projektor
• internet na hľadanie 

príkladov

Rozvíjané zručnosti 
sociálne zručnosti, 
nová slovná zásoba, 
porozumenie, 
rozprávanie

Opis aktivity
Interkultúrne učenie sa
• Požiadajte 

študentov, aby 
ukázali/vysvetlili 
niektoré príklady 
reklám zo svojich 
krajín. 

• Nepýtajte sa 
ihneď na preklad, 

ale skúste to 
analyzovať v 
skupine: Čo si 
myslíte, že táto 
reklama propaguje? 
Prečo si to myslíte?

Čas
30 minút

Ciele
rozšíriť vedomosti 
o propagande a naučiť 
sa 4 techniky, ktoré 
sa používajú pri jej 
vytváraní

Potreby 
rôzne príklady 
propagandy v rámci 
jednej témy (napr. 
kampane proti 
fajčeniu), ideálne 
ak každý príklad 
využíva inú techniku 
propagandy

Rozvíjané zručnosti 
sociálne zručnosti, 
nová slovná zásoba, 
porozumenie, základné 
digitálne zručnosti

Opis aktivity
Úvod:
• Prejdite od témy 

reklamy k téme 
propagandy. 
Zdôraznite, 
že reklamy sa 
využívajú na 
predávanie 
produktov, kým 
propaganda 
sa využíva na 
ovplyvňovanie 

názorov ľudí. 
• Ukážte študentom 

rôzne príklady 
propagandy s 
jednou témou 
(napríklad kampane 
proti fajčeniu). 

Vysvetlite im slová, 
ktorým by nemuseli 
rozumieť, ale ešte 
neanalyzujte.
Po tom, čo im ukážete 
všetky príklady, 
spýtajte sa ich, ktoré 
video bolo podľa nich 
najpresvedčivejšie a 
prečo. 
Skúste smerovať 
ich odpovede na 4 

techniky propagandy a 
predstavte im ich:
• reagovať na potreby 

publika
• útočiť na oponentov
• vyprovokovať silné 

emócie 
• zjednodušovať 

informácie 
a myšlienky

Poznámka: Informácie 
o propagande a jej 
technikách nájdete na 
www.mindovermedia.
eu. 
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KROK 8

KROK 9

KROK 10

Čas
15 minút

Ciele
hlbšie rozvíjanie 
vedomostí o 
propagande a jej 4 
technikách

Potreby 
• rôzne príklady 

propagandy
• projektor
• ak ešte nevideli 

emócie – 
emotikony, ktoré ich 
vyjadrujú.

Rozvíjané zručnosti 
porozumenie, čítanie, 
slovná zásoba, 
rozprávanie

Opis aktivity
Ukážte študentom 
nejaké príklady 
súčasnej propagandy 
(www.mindovermedia.
eu má obrovskú 
medzinárodnú 
databázu).
Pri každom príklade sa 
spýtajte:
• Čo cítia pri pohľade 

na tieto obrázky?
• Čo si myslia, že deje 

týmto obrázkom / 
čo sa ním snažia 
povedať?

• Bolo to podľa vás 
presvedčivé? A pre 
iných?

• Ktorú techniku 
propagandy využili?

Čas
75 minút

Ciele
(inter)kultúrne 
porozumenie

Rozvíjané zručnosti 
porozumenie, čítanie, 
slovná zásoba, 
rozprávanie

Opis aktivity
Mediálna gramotnosť 
v plenéri predstavuje 
typ prechádzania 
sa po verejných 
priestranstvách, 
počas ktorého aktívne 
hľadáme mediálne 
obsahy. Môžu to byť 
budovy (napríklad 
kostol v centre mesta 

naznačuje, aký význam 
mala viera v minulosti), 
obrázky, texty, umenie... 
Táto metóda je lepšia 
v menších skupinách 
(4-5 ľudí), ale v každej 
skupine je potrebný 
jeden vyučujúci. 
Robili sme to v 
čase volieb, takže v 
uliciach bol dostatok 

propagandy. 
Zamierte so študentmi 
do ulíc a hľadajte v 
nich príklady reklamy a 
propagandy. 
Nechajte si priestor na 
vysvetlenie všetkých 
slov či obrázkov, ktorým 
študenti nerozumejú.

Čas
75 minút

Ciele
zlepšenie 
fotografických 
zručností, vytvorenie 
obrazu, ktorý bude 
v škole viditeľný po 
dlhší čas

Potreby 
• tablety,  internet 

Rozvíjané zručnosti 
sociálne zručnosti, 
nová slovná zásoba, 
porozumenie, základné 
digitálne zručnosti

Opis aktivity
Vytváranie propagandy: 
Po návrate do triedy 
zhrňte všetkých 
informácie o 
propagande (najlepšie 
príklady, techniky, ktoré 
využívali...)
Povedzte im, že budú 
sami vytvárať príklad 
propagandy: obrázok so 
sloganom. 
Najprv vyskúšajte 
aplikáciu fotoaparát na 
tabletoch:
- otvorte zariadenie;
- nájdite aplikáciu;
- stanovte nejaké 
zadania, aby 

ste odskúšali 
ich fotografické 
schopnosti. 
Napríklad ich 
požiadajte, aby odfotili 
stoličku. Obíďte triedu 
a skontrolujte každú 
skupinu. Zrejme niektorí 
z nich nebudú mať 
jasné fotky, či niekde 
môže byť vedľa stoličky 
taška... Povedzte im, 
že môžu fotky vylepšiť, 
ak odstránia veci, ktoré 
nesúvisia s príbehom, 
že môžu zmeniť rámec, 
že môžu využiť biele 
pozadie, aby vynikol 
objekt...

Zadajte skupine slogan 
(napríklad „Udržiavajte 
poriadok!“) a požiadajte 
ich, aby vymysleli a 
spravili skvelú fotku, 
ktorá presvedčí 
všetkých ostatných 
študentov a učiteľov v 
škole. 
Keď spravia dobrú 
fotku, dajte im šancu 
zmeniť slogan. Ak je to 
potrebné, pomôžte im.
Záverečnú fotku 
nahrajú na Padlet.
Poznámka: http://
padlet.com/sanne_
hermans1/propaganda
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KROK 11

Čas
15 minút

Potreby 
• tlačiareň

Rozvíjané zručnosti 
sociálne zručnosti, 
nová slovná zásoba, 
porozumenie, základné 
digitálne zručnosti

Opis aktivity
Vyberte si svoju 
kampaň
• Nechajte skupinu 

rozhodnúť, ktoré 

obrázky a slogany 
sú najlepšie.

• Vytlačte ich a 
rozvešajte ich po 
škole.
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8.POROZPRÁVAM TI O SEBE

Tento workshop sa zameriava na 
tému sebaprezentácie a online imidžu. 
Využíva aktívne metódy a technológie, 
ktoré umožnia študentom zlepšiť si ako 
jazykové, tak i mediálne kompetencie. 
Študenti pripravia svoju sebaprezentáciu 
s využitím rôznych médií, budú reagovať 
na rôzne faktory online imidžov (napríklad 
moje rozhodnutia a závislosť od iných, 
súkromie a pod.)
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https://www.youtube.com/watch?v=zhUzzFTZbP4

Link na video

https://www.youtube.com/watch?v=zhUzzFTZbP4
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Cieľová skupina max. 25 účastníkov, 18+

Čas 2x1,5 hod, 1x3 hod

Forma projekt

Priestor Môže sa realizovať kdekoľvek, no sú potrebné zariadenia pre účastníkov 
(požiadajte ich, aby si priniesli smartfóny či tablety)

Témy • online imidž
• identita
• kreatívne využitie médií
• sociálne siete
• fotografické zručnosti

Potreby • papier
• tabuľa a fixky
• smartfóny, tablety pre účastníkov
• počítač, projektor a obrazovka

Ciele • rozvinúť kompetencie súvisiace so sebaprezentáciou (i bez poznania 
jazyka miesta, na ktorom som) – získať informácie o médiách a online 
imidži

• rozvíjať jazykové a fotografické kompetencie

Jazykové zručnosti • sebaprezentácia
• opis obrázku
• osvojenie si slovnej zásoby a pojmov súvisiacich s vizuálnymi médiami  

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

Študenti pochopia možnosti i hrozby, ktoré súvisia s ich vlastným imidžom 
online. Uvedomujú si, že ostatní ľudia o nich vyhľadávajú informácie. 
Účastníci sa naučia, ako vytvoriť a meniť svoj imidž na internete v závislosti 
od svojich potrieb – napríklad zdieľať len niektoré zo svojich údajov na 
sociálnych sieťach. 
Rozvíjanie zručností v oblasti fotografie a ich digitálnej úpravy.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
60 minút

Ciele
oboznámiť sa so 
zámerom workshopu
• predstavenie učiteľa 

i témy workshopu
• integrácia 

účastníkov 
• stanovenie pravidiel 

workshopu

Nástroje 
• veľký biely papier
• fixky
• počítač, obrazovka 

a projektor

Opis aktivity
• Predveďte vlastnú prezentáciu o sebe alebo 

požiadajte študentov, aby zanalyzovali váš 
profil na sociálnych sieťach. Spýtajte sa 
študentov, čo vďaka tomu zistili. Čo možno 
povedať o iných ľuďoch na základe ich online 
imidžu? 

• Predstavte študentom túto tému a vysvetlite im 
ciele workshopu.

• Potom, čo predstavíte seba/ iných vyučujúcich, 
mali by ste utužiť skupinu a zistiť, aké majú 
študenti očakávania. 

• Môže využiť niektoré z týchto cvičení: 
• 1. Princezná, drak a rytier – v tomto cvičení 

sa študenti hrajú hru podobnú Kameň/
papier/nožnice ale s priradenými úlohami/
charaktermi. Hlavným cieľom tejto hry 
je vyradiť oponenta výberom silnejšieho 
charakteru (rytier porazí draka, drak porazí 
princeznú, ale princezná porazí rytiera). 
Účastníci môžu túto hru hrať aj v tímoch – 
musí sa vybrať správny charakter a predstaviť 
ho druhému tímu. Oba tímy ukážu vybratý 
charakter naraz. Učitelia môžu zvoliť vhodné 
a vtipné gesto pre každú z postáv, a tie budú 
študenti ukazovať jeden druhému (tak ako je to 

v hre Kameň/papier/nožnice). 
• 2. Inter-Net – v tomto cvičení učiteľ využíva 

vlnu. Učiteľ ako prvý si omotá vlnu okolo 
prstu a potom hlboko hodí tomu študentovi, 
ktorého meno si pamätá. Ten človek sa nahlas 
predstaví, potom si omotá okolo prstu vlnu a 
hodí ju na ďalšieho človeka, pri čom vysloví 
jeho meno. Každý účastník to spraví, až kým 
všetci nie sú prepojení vlnou. 

• Keď sú všetci spojení, učiteľ sa spýta, čo 
vzniklo. Čaká odpovede ako „sieť“ a potom 
vysvetlí predmet workshopu – čo o mne 
internet vie. 

• V tomto bode môže učiteľ tiež využiť symboliku 
vlny:

• - rozprávať o pláne workshopu a metóde 
(zahŕňajúcej aktivity účastníkov)

• - nastaviť spoločné pravidlá pre workshop.
• Všetci študenti a učiteľ sa dohodnú na 

pravidlách, ktoré budú počas workshopu 
dodržiavať. Papier (flipchart) s pravidlami bude 
na takom mieste, aby naň všetci videli. 

• Poznámky: Pred workshopom si predstavte 
svoju vlastnú prezentáciu (napríklad 
i s využitím niektorých aplikácií, ktoré 
používate: canva, snapped....)
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KROK 2

KROK 3

KROK 4

Čas
40 minút

Ciele
• rozširovanie 

povedomia 
migrantov 
o nástrojoch, ktoré 
používajú na dennej 
báze

• hľadanie využitia 
publikovania fotiek 
online a hrozieb 
s tým spojených. 

Potreby 
• smartfóny alebo 

tablety účastníkov

Rozvíjané zručnosti 
• Účastníci sa 

naučia, ako si 
vytvoriť a upraviť 
svoju vlastný 
imidž na internete 
v závislosti od 
svojich potrieb – 
napríklad zdieľaním 
len niektorých 

osobných údajov.
• Účastníci spoznajú 

výhody a hrozby 
súvisiace s ich 
online imidžom. 
Sú si vedomí, že 
ostatní ľudia o nich 
môžu vyhľadávať 
informácie na 
internete.

Opis aktivity
Spýtajte sa študentov, 
ktoré aplikácie 
používajú na svojich 
mobiloch. Rozdeľte ich 
do skupín. Potom sa 
spýtajte na aplikácie 
a sociálne siete, na 
ktorých zverejňujú 
fotky. Spýtajte sa ich, 
prečo ich publikujú, ako 
fotky upravujú.

Čas
60 minút

Ciele
1. Cvičenie slovnej 
zásoby spojenej 
s opisovaním fotiek.
2. Skupinová integrácia 
(rozprávanie o sebe).

Potreby 
• smartfóny 

účastníkov

Rozvíjané zručnosti 
• nová slovná zásoba 

(učiteľ by mal 
zakrúžkovať nové 
alebo náročné 
slová v článku 
a byť pripravený ich 
vysvetliť)

• sebaprezentačné 
zručnosti 

Opis aktivity
Požiadajte študentov, 
aby spravili jednu fotku, 
ktorá ich vystihuje. 
Jej autor na nej byť 
nemôže. Potom každý 
opíše svoju fotku a 
vysvetlí, prečo ho daná 
fotka vystihuje.

Čas
60 minút

Ciele
1. cvičenie slovnej 
zásoby spojenej 
s predchádzajúcim 
opisom
2. hlbšia integrácia 
študentov
3. spoznanie kultúr 
a miest, z ktorých 
účastníci pochádzajú

Potreby 
• smartfóny 

účastníkov

Rozvíjané zručnosti 
• nová slovná zásoba 

(učiteľ by mal 
zakrúžkovať nové 
alebo náročné 
slová v článku 
a byť pripravený ich 
vysvetliť)

• sebaprezentačné 
zručnosti 

Opis aktivity
Požiadajte študentov, 
aby našli vo svojom 
mobile jednu fotku, 
ktorú by radi opísali 
zvyšku skupiny. (Fotka 
musí byť z minulosti.) 
Každý študent rozpráva 
o fotke, o okolnostiach, 
ako vznikla, o ľuďoch, 
ktorí na nej sú. Môžu 
rozprávať o svojich 
záľubách, ktoré sú na 
fotke zachytené.



60Toolkit Slovakia Migrant Liter@cies

KROK 5

KROK 6

Čas
40 minút

Ciele
Rozvíjanie vedomostí 
o ukladaní a súkromí 
obsahu na internete

Potreby 
• flipchart / tabuľa

Rozvíjané zručnosti 
• osvojenie si 

základných 
informácií 
o bezpečnosti 
a prístupu k dátam 

• rozvíjanie zručností 
spojených 
s ochranou nášho 
súkromia na 
internete

Opis aktivity
Spýtajte sa účastníkov, 
ako ochraňujú fotky, 
ktoré sú pre nich 
dôležité: zálohujú si 
ich alebo ich majú na 
online úložisku? Ako 
ochraňujú súkromie 
svojich fotiek? Môže ich 
na sociálnych sieťach 
vidieť každý? Ako 
odosielajú fotky? Prečo 
môže niekto zneužiť 
naše fotky?

Čas
40 minút

Ciele
1. Porozumieť definícii 
a rôznym významom 
slova „imidž“.
2. Pochopenie rôznych 
kontextov, v ktorých sa 
toto slovo používa.

Potreby 
• tabuľa a fixky

Rozvíjané zručnosti 
• nová slovná zásoba 

(učiteľ by mal 
zakrúžkovať nové 
alebo náročné 
slová v článku 
a byť pripravený ich 
vysvetliť)

• základné informácie 
o internetových 
médiách

Opis aktivity
Požiadajte študentov, 
aby pracovali 
individuálne a napísali 
toľko konotácií a 
asociácií, ktoré im 
napadnú pri slove 
„imidž“, koľko sa dá. 
Zozbierajte výsledky a 
napíšte ich na tabuľu v 
forme mind map alebo 
stromu so slovnou 
zásobou (vocabulary 
tree). Skúste aktivitu 

zhrnúť odpovedaním 
na otázky (spolu so 
študentmi): Aký je 
imidž? Čo sú časti 
imidžu? Ako sa imidž 
vytvára?
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KROK 7

KROK 8

Čas
60 minút

Ciele
1. Rozvoj fotografických 
zručností
2. Lepšie pochopenie 
vizuálneho jazyka 
súčasných médií.

Potreby 
• lepiace papieriky 

(post-it)
• fixky
• smartfóny alebo 

tablety účastníkov
• projektor, obrazovka
• perá

Rozvíjané zručnosti 
• kreatívne využitie 

médií
• fotografické 

zručnosti
• nová slovná zásoba 

(učiteľ by mal 
zakrúžkovať nové 
alebo náročné 

slová v článku 
a byť pripravený ich 
vysvetliť)

• lepšie chápanie 
vizuálneho jazyka 
súčasného sveta

Čas
15 minút

Ciele
zhodnotenie workshopu

Potreby 
• lepiace papieriky 

(post-it)
• flipchart 

Opis aktivity
Vyhodnotenie 
workshopu: 
Študenti počas 
vyhodnocovania 
hovoria v kruhu o 
svojich pocitoch 
počas workshopu. V 
ďalšom kroku na post-
ity napíšu pozitívne 
časti workshopu, 

to, čo by zlepšili a i 
negatívne. Post-ity sa 
nalepia na 3 papiere 
(flipchart) – pozitívne, 
negatívne a veci na 
zlepšenie. Napokon 
sa hodnotenie, ktoré 
takto vznikne, pošle 
študentom mailom 
alebo inou formou.

Opis aktivity
Fotografická výzva – rozdeľte študentov do 
skupín či párov. Ich úlohou je vytvoriť fotky, ktoré 
budú opisovať ľudské emócie len vizuálne. Každá 
skupina dostane jeden papierik (post-it), na ktorom 
je napísaná emócia, ktorú majú zachytiť na fotke a 
predstaviť bez využitia slov či zvuku.
Skupiny dostanú zhruba 40 minút, aby vytvorili 
fotky a 20 minút na prezentovanie. Počas 
prezentácie sa ostatné skupiny snažia hádať/

pomenúvať emócie zachytené na fotkách. 
Skupiny môžu využiť minimálne jednu fotku a 
maximálne tri na zachytenie každej emócie, ktorú 
dostali na papieriku. Tímy môžu tiež využiť rôzne 
programy a editory fotiek na vylepšenie svojich 
fotiek. 
Učitelia môžu zadanie sťažiť tým, že pridajú 
ďalšie pravidlo – na fotkách nemôžu byť ľudia, len 
veci (napríklad pero či fixka). V takomto prípade 
nemôžu študenti využívať mimiku či gestiku.
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9. RECEPT

Cieľom tohto seminára bolo naučiť 
sa a precvičiť si najbežnejšie 
funkcie Dokumentov Google a Gmail 
prostredníctvom univerzálne zaujímavej 
témy - jedlo. Integrovali sme digitálnu 
gramotnosť do varenia. Na workshope 
študenti napísali recept, pridali obrázky a 
poslali ho e-mailom. V našom prípade, aby 
to bolo viac motivujúce, sme varili spolu 
s lokálnymi ľuďmi. Naši dospelí študenti 
mali tak možnosť precvičiť si jazyk na poli, 
kde sa cítia pohodlne. Táto udalosť tiež 
poskytla dobrý dôvod na zdieľanie receptu 
e-mailom. Workshop s receptom bol 
považovaný za veľmi inšpiratívny a veľa 
účastníkov sa chce zúčastniť znova.
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https://www.youtube.com/watch?v=-Dw0jQ2BcDc&feature=youtu.be

Link na video

https://www.youtube.com/watch?v=-Dw0jQ2BcDc&feature=youtu.be
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Cieľová skupina veľkosť: 2 - 10 osôb
vek: dospelí
jazyková úroveň: A1-A2
úroveň gramotnosti: základná
digitálna gramotnosť: má skúsenosti s Gmailom

Čas 3 hodiny po 90 minút, spolu 6 hodín

Forma Zahrnutie do bežného vyučovania, externá individuálna aktivita, externý 
workshop.

Priestor Počítačová trieda alebo tablety v bežnej triede, prístup k internetu, kuchyňa 
ako možnosť.

Témy Potraviny, varenie, meracie jednotky, pozdrav a ukončenie správy v e-maile.

Potreby • Google Documenty
• Gmail 

Ciele • posilňovať skupinové vzťahy, zvyšovať motiváciu študentov
• zvýšiť jazykové kompetencie 
• rozvíjať schopnosť dávať jasné pokyny
• naučiť sa rozdeliť si úlohu do etáp
• zvýšiť schopnosť porozumieť pokynom
• naučiť sa používať Dokumenty Google
• naučiť sa písať e-maily
• naučiť sa vkladať obrázky a pridávať text

Jazykové zručnosti • počúvanie
• slovná zásoba súvisiaca s varením
• čísla
• jednotky
• inštrukcie

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

Video o príprave miestneho jedla a príslušného receptu (alebo iba 
receptúra) použitého ako vzorka. 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

KROK 4

KROK 3

KROK 2

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
30 minút

Ciele
Zvýšenie schopnosti 
nájsť materiál na 
internete.

Nástroje 
• Google

Gramotnosť 
• slovná zásoba
• vyhľadávanie na 

internete

Opis činnosti 
Žiaci sú už oboznámení 
so slovnou zásobou o 
varení. Diskusia o tom, 
ako nájsť miestne videá 
o varení. Žiaci skúšajú 
nájsť videá sami a 
povedať ostatným, aké 
zaujímavé recepty našli.

Čas
30 minút

Ciele
Naučiť sa ako používať 
Dokumenty Google.

Materiál 
• prístup k internetu 

a počítaču alebo 
tabletu

• Dokumenty Google

Gramotnosť 
• slovná zásoba 
• vyhľadávanie na 

internete

Opis činnosti 
Žiaci by už mali mať 
Gmail účet. Úvod do 
služby Google disk. 
Učiteľ študentom 
ukáže nastavenia a 
ako pridať miestny 
jazyk a používať 
miestnu klávesnicu. 
Všetci spolu alebo 
skupiny 2 osôb otvoria 
GoogleDokument.

Ciele
príprava

Nástroje 
• Google

Opis činnosti 
Na domácu úlohu majú 
študenti porozmýšľať o 
ich národnom jedle, aby 
pripravili jednoduchý 
recept.

Nástroje 
• video, kde sa varí 

jednoduché miestne 
jedlo

Gramotnosť 
• slovná zásoba
• písanie

Opis činnosti 
Žiaci sa budú pozerať 
na video a s učiteľom 
prepisovať receptúru 
(papier alebo počítač). 
Nie priamy prepis, iba 
veľmi jednoduché vety.
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KROK 5

KROK 6

KROK 7

KROK 8

Čas
60 minút

Ciele
• zvýšenie jazykových 

kompetencií
• zvýšienie 

schopnosti dávať 
jasný smer

• naučiť sa rozdeliť 
úlohu na etapy

• naučiť sa používať 
GoogleDokumenty

Materiál 
• Dokumenty Google

Gramotnosť 
• slovná zásoba
• písanie
• Dokumenty Google

Opis činnosti 
Žiaci pripravia  recept 
ich jedného  národného 
jedla v cielovom jazyku.

Čas
30 minút

Ciele
Žiaci budú vedieť, 
aký druh pozdravu sa 
používa lokálne a ako 
dokončiť e-mail.

Materiál 
• prístup na internet
• počítač alebo tablet

Gramotnosť 
• slovná zásoba
• vyhľadávanie na 

internete

Opis činnosti 
Žiaci by už mali mať 
Gmail účet. Úvod do 
služby Google Gmail. 
Učiteľ ukáže svoj 
vlastný účet Gmail 
(je možné vytvoriť 
ho osobitne pre túto 

príležitosť) a niektoré 
e-maily, ktoré dostal/a.

Čas
45 minút

Ciele
Žiaci sa naučia ako 
formulovať e-mail v 
cieľovom jazyku.

Materiál 
• Dokumenty Google

Gramotnosť 
• slovná zásoba 
• písanie
• používanie 

Dokumentov Google

Opis činnosti 
Žiaci napíšu svoje 
vlastné emaily (stačí 
jedna veta), aby 
poslali svoj recept 
spolužiakovi. Žiaci 
budú zdieľať dokument 
a vložia odkaz do 
e-mailu.

Čas
15 minút

Ciele
Žiaci sa naučia ako 
poďakovať za e-mail v 
cieľovom jazyku.

Materiál 
• Gmail

Gramotnosť 
• písanie
• pomocou e-mailu

Opis činnosti 
Študenti dostanú 
e-mail od spolužiaka a 
odpovedia ďakovným 
e-mailom.
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KROK 9

KROK 10

Čas
90/120 min.

Ciele
• postupovať podľa 

pokynov
• tímová práca

Materiál 
• kuchyňa
• prísady

Gramotnosť 
• slovná zásoba
• recepty na čítanie

Opis činnosti 
Vyskúšanie niektorých 
z množstva receptov. 
Študenti vyskúšajú 
niektoré recepty a 
odfotografujú proces

Čas
30 min.

Ciele
Žiaci budú vedieť ako 
nahrávať fotografie 
do Google Fotografie 
a pridávať ich do 
dokumentov.

Materiál 
• Dokumenty Google

Gramotnosť 
• nahrávanie z 

telefónu
• pridávanie fotografií 

do dokumentov

Opis činnosti 
Žiaci pridajú obrázky do 
receptov.
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10.	DOBRODRUŽSTVO	
KAŽDODENNÉHO	ŽIVOTA.

Účastníci budú objavovať časť ich mesta 
na videu a skúsenosti každodenných 
dobrodružstiev (t. j. zabudnutý 
batoh v metre), aby sa stali jazykovo 
sebavedomejšími.
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https://www.youtube.com/watch?v=MBW_FAixUhw&feature=youtu.be

Link na video

https://www.youtube.com/watch?v=MBW_FAixUhw&feature=youtu.be
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Cieľová skupina 10 účastníkov (od 16 do 25 rokov), nízka znalosť nemeckého jazyka, malé 
schopnosti spojené s čítaním a písaním. Základné vedomosti v digitálnej 
gramotnosti.

Čas 1 jednotka, 6 hodín

Forma Externý workshop v exteriéri a okolí.

Priestor Priestor pre plánovanie a následné spracovanie. Vonkajšie 
videonahrávanie.

Témy Regionálna prechádzka s praktickým významom pre každodenný život.

Potreby • Tablet-PC
• softvér na úpravu videa, t. J. IMovie * [bezplatná mobilná aplikácia pre 

iOS]
• projektor
• mikrofóny
• statív
• adaptér pre statív pre počítače a Tablety

Ciele • Vytváranie rečových stimulov a podnetov
• Rozšírenie slovnej zásoby
• Premena vlastných nápadov do krátkeho filmu

Jazykové zručnosti Komunikačná plynulosť
• Formulovanie obáv
• Slovná zásoba
• Rutiny

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

• Zaobchádzanie s tabletom a mikrofónom
• Premena krátkych faktov do filmových scén
• Získanie citu pre obrázky a dialógy

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

KROK

KROK 2

KROK 3

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
20 minút

Ciele
Spoznávame pravidlá 
ako si odkomunikovať 
mená

Materiál 
• Menovky
• mapy
• symboly krajín

Gramotnosť 
Rozprávanie  pred 
publikom použijúc 
bežný jazyk 

Opis činnosti 
Privítanie 
Spoznávanie sa

Ciele
Hľadanie scén 
Príprava na filmovanie 
Spoznávanie spôsobov 
ako vytvoriť film. 

Materiál 
• Tablet

Gramotnosť 
Diskutovanie, 
fotografovanie, 
hodnotenie fotografie.

Opis činnosti 
Storyboard - Účastníci 
navštívia vybrané 
miesta a odfotografujú, 
čo bude v ich filme. 
Potom usporiadajú 
fotografie tak, aby 
pripravili všetko na 

filmovanie. 
Komentár: Môže 
byť užitočné použiť 
mobilnú aplikáciu 
pre fotokoláže 
alebo komiksy na 
usporiadanie obrázkov.

Čas
20 minút

Ciele
Spoznávanie sa
Byť v kontakte s 
technológiami

Materiál 
• Tablet

Gramotnosť 
Používanie bežného 
jazyka, filmovanie.

Opis činnosti 
Technické predstavenie 
a tréning 
Účastníci sú rozdelení 
do malých skupín 
Každá skupina dostane 
tablet. Naučia sa, čo 

je dôležité pri výrobe 
filmu pomocou tabletu. 
Potom účastníci 
prezentujú sami seba v 
krátkom videu.

Čas
50 minút

Ciele
Vyhľadávanie nápadov 
Zdieľanie skúseností
Rozhodovanie sa v 
tíme

Gramotnosť 
Písanie, rozprávanie, 
práca v tíme

Opis činnosti 
Zbieranie - účastníci 
zbierajú a vyberajú 
miesta v blízkosti, kde 
by mohli byť alebo 
boli konfrontovaní 
s dobrodružstvami 
každodenného života.  

Potom si vyberú jednu 
z týchto situácií a 
realizujú ju  v krátkom 
filme. 
Komentár: Trvanie 
tohto kroku závisí od 
vzdialenosti vybraného 
miesta.  
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KROK 4

KROK 5

KROK

KROK 

KROK 6

Čas
90 minút 

Ciele
Fotografovanie 
pomocou Tabletu 
Výroba filmu - 
prevedenie - pravidlá 
tvorby filmu
Poznámky

Materiál 
• Tablet-P
• statív
• adaptér

Gramotnosť 
Písanie, rozprávanie, 
práca v tíme.

Opis činnosti 
Filmovanie pomocou 
storyboardu, ktorý sme 
si spravili.

Čas
150 minút 

Ciele
Posudzovanie strihu

Materiál 
• Tablet

Gramotnosť 
Práca v tíme, 
hodnotenie záberov 

Opis činnosti 
Výber - účastníci 
sledujú, čo práve 
nakrútili a rozhodujú 
sa, ktoré zábery 
chcú dať do filmu 

a kombinovať ich v 
movie-editore.

Ciele
Písanie popisov, 
Nahrávanie zvuku, 
Jasné rozprávanie

Materiál 
• Tablet 
• mikrofón

Gramotnosť 
Práca v tíme, 
písanie , výslovnosť, 
sebareflexia, 
nahrávanie hlasov. 

Ciele
Dokončenie 
mediálneho produktu

Materiál 
• Tablet 

Gramotnosť 
Práca v tíme, tvorba 
filmu.  

Opis činnosti 
Zaznamenávanie 
komentárov - kým 
jedna časť skupiny 
strihá film, druhá píše a 
nahráva komentáre.
Komentár: Nahrávanie 

komentárov by sa 
malo konať v tichej 
miestnosti, kde 
skupina nemôže byť 
vyrušovaná. 
Opis činnosti 
Dokončenie filmu

Čas
30 minút 

Ciele
Pozrieť si film, 
prezentovať a 
diskutovať o produkte

Materiál 
• Tablet
• Videoprojektor 

Gramotnosť 
hovoriť pred skupinou 
a hovoriť s ostatnými o 
filme. 

Opis činnosti 
Prezentácia krátkeho 
filmu.
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11.	ŽIADOSŤ	O	PRÁCU	S	ONLINE	
PROFILOM.

Cieľom seminára je pripraviť študentov 
a študentky, aby sa stali plnoprávnymi 
účastníkmi a účastníčkami spoločnosti, 
najmä tých, ktorí stále študujú a musia si 
pripraviť alebo aktualizovať svoj životopis, 
LinkedIn profil a zoznámiť sa s procesom 
ako sa uchádzať o zamestnanie, aby si 
boli schopní nájsť prácu alebo stáž.



74Toolkit Slovakia Migrant Liter@cies



75Toolkit Slovakia Migrant Liter@cies

Stručné zhrnutie V rámci prípravy na stáž alebo inú formu zamestnania sa študenti a 
študentky môžu oboznámiť s procesom ako sa uchádzať o prácu a ako 
aktualizovať svoj životopis a stránky LinkedIn.

Cieľová skupina Veľkosť: N / A
Vek: Dospelý
Úroveň gramotnosti: vysoká, B2– a vyššia
Požiadavky digitálnej gramotnosti: stredne pokročilý

Čas 2 hodiny v triede, 3 hodiny individuálnej aktualizácie
Životopis / LinkedIn, 1 hodina skupinovej diskusie.

Forma Zahrnuté v bežných vyučovacích hodinách, domáce úlohy.

Priestor V triede a v domácnosti, je potrebné pripojenie na internet na aktualizáciu 
profilu LinkedIn.

Témy Žiadosť o prácu, osobný životopis, precvičovanie zručností na internete.

Potreby Počítačové a internetové pripojenie.

Ciele Pripraviť študentov a študentky, aby sa stali plnoprávnymi účastníkmi 
a účastníčkami spoločnosti, najmä tých, ktorí stále študujú a musia si 
pripraviť alebo aktualizovať svoj životopis, LinkedIn profil a zoznámiť sa s 
procesom ako sa uchádzať o zamestnanie, aby si boli schopní nájsť prácu 
alebo stáž.

Jazykové zručnosti Čítanie, hovorenie a písanie, zvýšenie rozsahu schopností počúvania.

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

Žiaci vytvoria životopis / profil, ktorý je vhodný pre ich oblasť záujmu a 
krajinu, v ktorej sa nachádzajú, pomocou ich počítača, aby sa zoznámili 
s možnými priemyselnými odvetviami a aktualizovali ich osobné 
informácie.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

KROK 2

KROK 3

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
1 hodina

Ciele
Oboznámenie 
študentov so 
životopismi a 
žiadosťami o 
zamestnanie.

Materiál (robiť si 
poznámky) 
• počítač
• kniha
• pero a papier

Gramotnosť 
Mediálne zručnosti 
(LinkedIn), počúvanie. 

Opis činnosti 
Počas prvej prednášky 
na túto tému sa 
študenti oboznámia 
s pojmom stáž (ak 
je to potrebné), ale 
čo je dôležitejšie, 
dozvedia sa viac o 
možných pracovných 

miestach, s ktorými 
sa môžu stretnúť, ak 
hľadajú prácu, a získajú 
úvodnú prednášku 
o tom ako vytvoriť 
alebo aktualizovať svoj 
životopis.

Čas
2 hodiny

Ciele
Oboznámenie 
študentov so 
životopismi a 
žiadosťami o 
zamestnanie. 
Vytvorenie / 
aktualizácia ich 
životopisu.

Materiál 
• Počítač

Gramotnosť 
Čítanie, porozumenie 
jazyka, základné 
počítačové zručnosti.

Opis činnosti 
Ako domácu úlohu 
študenti a študentky 
sledujú množstvo 
zdrojov, aby dokázali 
porozumieť miestnemu, 
či národnému trhu 
práce a etikete žiadosti 
o zamestnanie v 
krajine, v ktorej žijú. 
Začínajú tiež vytvárať 
alebo aktualizovať 

svoj životopis, aby 
boli schopní lepšie 
sa umiestniť na trhu 
práce v miestnom, či 
národnom kontexte.

Čas
1 hodina

Ciele
Dozvedieť sa viac o 
(online) vytváraní sietí, 
prezentovanie seba 
v profesionálnom 
kontexte.

Materiál 
• Počítač
• kniha
• pero a papier

Gramotnosť 
Základné počítačové 
zručnosti, čítanie, 
schopnost počúvať a 
hovoriť.

Opis činnosti 
Počas druhej 
prednášky sa 
zameriavame na online 
prezentáciu, najmä 
v profesionálnom 
kontexte. To znamená, 
že sa študenti 
oboznámia s LinkedIn, 
webovou stránkou, 
ktorú si môžu 
prehliadať a diskutovať 

o nej, zavádza sa 
pojem (profesionálna) 
sieť. V skupinách 
diskutujú študenti a 
študentky o svojich 
vlastných sieťach alebo 
o tom, ktoré siete sa 
budú rozvíjať.
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KROK 4

KROK 5

Čas
1 hodina

Ciele
Príprava na miestny 
/národný trh 
práce, rozširujúc si 
(profesionálnu) sieť.

Materiál 
• Počítač

Gramotnosť 
Základné počítačové 
alebo smartphone 
zručnosti, 
multimediálne 
zručnosti, písanie.

Opis činnosti 
Potom študenti 
vytvoria alebo 
aktualizujú svoj 
LinkedIn profil 
pomocou životopisu, 
ktorý predtým vytvorili 
alebo aktualizovali. 
Zahŕňa to profilový 

obrázok a relevantné 
informácie, aby boli 
profily dostatočne 
reprezentatívne, 
aby boli atraktívne 
pre budúcich 
zamestnávateľov.

Čas
1 hodina

Ciele
S ohľadom na 
skúsenosti s prípravou 
na zamestnanie, 
upevňovanie 
získaných zručností 
a precvičovanie 
rozprávania o tomto 
zážitku.

Materiál 
Podľa možnosti 
počítač, aby boli 
študenti schopní 
ukázať ich životopis / 
LinkedIn

Gramotnosť 
Jazykové znalosti, 
rečnícke schopnosti, 
reflexné zručnosti.

Opis činnosti 
Potom, čo si študenti 
a študentky vytvorili  
alebo aktualizovali 
svoj životopis a profil 
LinkedIn, sa vrátia 
do triedy a diskutujú 
asi hodinu o tom, aké 
sú ich silné a slabé 
stránky, kde chcú 
pracovať, aké sú ich 
obavy alebo skúsenosti 

s prípravou žiadosti o 
zamestnanie.
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12.	ČO	O	MNE	VIE	INTERNET?

Workshop je zameraný na to, aké 
informácie o nás sú dostupné na 
internete. Počas workshopu budú 
mať účastníci a účastníčky možnosť 
premýšľať, či je poskytnutie týchto údajov 
rozumné a vedomé. Chcú, aby to všetko 
bolo prístupné online? Ako zhrnutie 
seminára pripravia všetci kódex správania 
sa online.
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https://www.youtube.com/watch?v=2qa4mA5zABE

Link na video

https://www.youtube.com/watch?v=2qa4mA5zABE
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Cieľová skupina 12-20 ľudí; Úroveň jazyka B1; základné mediálne kompetencie,
ktoré umožňujú používanie smartfónov a internetu.

Čas 6 hodín (5 hodín 30 minút + prestávky)

Forma Externý workshop alebo workshopy zahrnuté do klasického jazykového 
kurzu.

Priestor Miestnosť s Wi-Fi sieťou, stoličky v kruhu, 4-5 stolov so stoličkami pre 
skupinovú prácu / stoly na prácu vo dvojiciach.

Témy Bezpečnosť na internete, profilovanie, krádež údajov, súkromie
na internete, ochrana údajov.

Potreby • zariadenie s obrazovkou s prístupom na internet, flipcharty, 
označovače, priadza, pripravené trénermi.

• Karty s rôznymi typmi údajov / informácií.
• Príklady neoprávneného získavania údajov.
• Tlačené jazykové kvízy.

Ciele Témou tohto seminára je súkromie na webe. Hlavným cieľom kurzu je 
oboznámiť účastníkov s:
• rizikami vyplývajúcimi zo zdieľania ich údajov online,
• otázkami budovania ich online obrazu,
• spôsobmi ochrany ich údajov na internete.

Jazykové zručnosti Učíme sa novú slovnú zásobu. 

Digtálne 
kompetencie 
/ mediálna 
gramotnosť 

• Účastníci si uvedomujú, že sú monitorovaní a profilovaní 
spoločnosťami na internete. Vedia o zacielených reklamách.

• Študenti sa dozvedeli, že ich osobné údaje sa môžu stať skutočnou 
„menou“ vo veľkom množstve  služieb zadarmo a webových stránok.

• Účastníci sa dozvedia o možných následkoch úniku osobných a 
citlivých dát.

• Účastníci sa naučia, ako chrániť svoje osobné údaje, údaje z 
phishingových útokov a ako  rozpoznať phishing.

• Účastníci sa učia o príležitostiach a hrozbách, ktoré sú výsledkom 
budovania vlastného obrazu na internete. Sú si vedomí, že ostatní 
ľudia môžu hľadať informácie o nich.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
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KROK 1

KROK 2

AKTIVITY KROK ZA KROKOM

Čas
20 minút

Ciele
Integrácia

Opis činnosti 
Účastníci a účastníčky 
stoja v kruhu. Úlohou 
je vysloviť svoje meno 
a ukázať nejaké gesto 
(zdvihnúť ruku, urobiť 
push up, každý si 
individuálne vyberie). 

Ďalšia osoba musí 
opakovať meno a 
gesto. Tretia osoba 
musí opakovať 
mená a gestá 
predchádzajúcich 
dvoch ľudí a tak ďalej. 
Po dokončení kruhu 

zmeníme poradie 
kruhu a zopakujeme 
úlohu. Toto cvičenie 
pomôže účastníkom 
a účastníčkam 
zapamätať si svoje 
mená.

Čas
30 minút

Ciele
• Stanovenie 

pravidiel, na 
základe ktorých 

budú účastníci 
spolupracovať

• Integrácia 
účastníkov

• Úvod do témy a 
vysvetlenie metód 
workshopu.

Materiál 
• Flipchart
• Označovač
• Priadza (klbko vlny) 

Gramotnosť 
Jazykové znalosti, 
rečnícke schopnosti, 
reflexné zručnosti.

Opis činnosti 
Inter-Net
V tomto cvičení tréneri používajú priadzu. Prvý 
tréner omotá priadzu okolo prsta a hodí ju 
účastníkovi, ktorého meno si pamätá. Hovorí 
meno nahlas. Priadzu by mal pri hode uvoľniť. 
Osoba, ktorá priadzu chytila, ju teraz omotáva 
okolo prsta a hádže k ďalšej osobe spolu s 
vyslovovaním mena tejto osoby. Každý účastník 
pokračuje v činnosti,  až kým všetci účastníci 
nie sú spojení klbkom vlny. Keď je každý spojený 
priadzou, školitelia sa pýtajú, čo vyplynulo z 
internetu - odvinutá priadza. Tréneri hľadajú 
odpovede ako „sieť“ a potom vysvetlia predmet 

workshopu - Čo vie internet o mne. V tomto 
okamihu môžu tréneri využiť aj symboliku priadze:
• môžu hovoriť o pláne seminára a jeho 

metódach (zapojenie účastníkov do činností).
• stanoviť spoločné pravidlá pre workshop. 
Všetci spolu s trénerom si stanovili pravidlá, s 
ktorých dodržiavaním počas seminára všetci 
súhlasia. Niekde by mal byť umiestnený flipchart 
s pravidlami, aby sa dal vidieť. 
Komentár: Tréner by mal používať symbolickú 
väzbu vytvorenú medzi účastníkmi, povedať viac o 
metódach workshopu (ktoré súvisia s účastníkmi 
aktivity) a nastaviť pravidlá (môžete hlasovať 
zdvíhaním ruky pomocou namotanej priadze).

• Účastníci sa učia, ako vytvárať a upravovať image na internete v 
závislosti od ich potrieb - napríklad, zdieľajte iba niektoré zo svojich 
údajov na sociálnych sieťach. 

• Účastníci sa dozvedia o používaní a ochrane osobných údajov na 
internete.

• Študenti sa naučia používať dôležité programy v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti.

• Študenti sa naučia ako zlepšiť svoju bezpečnosť na internete.
• Účastníci sa naučia ako vytvárať silné heslá.
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KROK 3

Čas
50 minút

Ciele
1. Účastníci si 
uvedomia, aký druh 
informácií je prístupný 
online pre cudzích ľudí.
2. Budú mať príležitosť 
odpovedať na otázky, 
ako vedome dali 
informácie o sebe na 
internet.

Materiál 
• zariadenie s 

obrazovkou s 
prístupom na 
internet.

Gramotnosť 
• Naučiť sa novú 

slovnú zásobu 
(školitelia by 
mali zakrúžkovať 
nové/ ťažké slová 
objavujúce sa 
v diskusii a byť 

pripravení vysvetliť 
ich),

• Účastníci sa 
učia, ako tvoriť a 
upraviť ich image 
na internete v 
závislosti od ich 
potreby - napríklad 
len zdieľať niektoré 
ich údaje na 
sociálnych sieťach. 

• Účastníci sa učia 
o príležitostiach 
a hrozbách 

vyplývajúcich 
z budovania 
ich vlastného 
obrazu na webe. 
Uvedomujú si, že 
ostatní ľudia môžu 
hľadať informácie o 
nich.

• Študenti rozumejú 
dôležitosti 
nastavení ochrany 
osobných údajov na 
sociálnych sieťach.

Opis činnosti 
Účastníci sledujú časť z youtube videa zo 
sociálneho experimentu uskutočneného poľským 
YouTuberom: https://www.youtube.com/watch? v 
= CLRBYhd7e4Q

Po pozretí si časti filmu tréneri žiadajú účastníkov 
o odpovede na otázky:
• aký druh informácií sme získali o osobách z 

Filmu? 
• ako by ste sa cítili na ich mieste, keby ste sa 

všetky tie veci dozvedeli o sebe od osoby, s 
ktorou ste sa práve stretli?

• aké ďalšie informácie ľudia zdieľajú online?
• chcete všetky tieto informácie prístupné 

online?
• Tréneri zapíšu všetky typy informácií (údajov), 

ktoré zdieľame online s účastníkmi. 

Alternatívne:  Účastníci sú rozdelení do dvojíc. 
Každý pár účastníkov si vyberie niekoho zo 
svojich priateľov, ktorý je veľmi aktívny na 
sociálnych sieťach (môže to byť aj jeden z 
trénerov).  Každý pár sa pokúša nájsť, koľko sa 
len dá, o vybranej osobe na internete. Každý má 
10 minút na googlenie. Zapíšu si, čo sa dozvedeli 

o danej osobe. Vrátia sa späť k celej skupine a 
diskutujú s trénerom o otázkach:
• aké informácie sme zistili o danej osobe?
• ako by ste sa všetci cítili, keby ste všetky tie 

veci počuli od osoby, s ktorou ste sa práve 
stretli?

• chcete, aby všetky tieto informácie boli 
prístupné online?

Tréneri zapíšu všetky typy informácií (údajov), 
ktoré zdieľame online, spomenuté účastníkmi. 

Komentár: Tréneri si môžu vybrať, či chcú 
používať film alebo alternatívne cvičenia. Počas 
alternatívneho cvičenia by tréneri mali vymyslieť 
osoby, ktorých profily účastníci budú skúmať 
na sociálnych sieťach. Ak skupina nie je dobre 
integrovaná, účastníci by mali skontrolovať 
profil jedného z trénerov (alebo slávnu osobu). 
Kontrola profilu priateľov (najmä v pároch) môže 
byť stresujúca a nepríjemná pre účastníkov, ktorí 
ešte nie sú dobre integrovaní v skupine a nezveria 
si navzájom súkromné informácie. Toto cvičenie 
by malo byť pripravené so znalosťami o skupine 
a osobitných obavách týkajúcich sa internetu a 
súkromia účastníkov.
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KROK 4

KROK 5

Čas
30 minút

Ciele
1. Účastníci sa naučia, 
ktoré údaje sú citlivé.
2. Účastníci sa naučia, 
ktoré údaje sú osobné 
údaje.

Materiál 
• Flipchart alebo 

tabuľa, označovač
• Karty s rôznymi 

typmi údajov 
/ informácií 
(napríklad: 
skenovanie 
odtlačkov 
prstov, sexuálna 
orientácia, IP 
adresa, telefónčíslo, 
obrázky) 

Gramotnosť 
• Naučiť sa novú 

slovnú zásobu 
(školitelia by 
mali zakrúžkovať 
nové/ ťažké slová 
objavujúce sa 
v diskusii a byť 
pripravení vysvetliť 
ich),

• Účastníci sa 
dozvedia o 
používaní a ochrane 

osobných údajov 
na internete.

• Študenti si 
uvedomili, že ich 
osobné údaje 
sa môžu stať 
skutočnou „menou“ 
pri mnohých 
bezplatných 
službách a 
webových 
stránkach.

Čas
40 minút

Ciele
1. Účastníci si 
uvedomia, že niekto 
alebo niečo využíva ich 
údaje.
2. Študenti sa budú 
učiť o phishingu.
3. Účastníci sa 
budú učiť rozpoznať 
phishing.

Materiál 
• Pripravené 

príklady phishingu 
trénerom (môže 
byť obrazovka s 
projektorom alebo 
tlačené a rozdané 
účastníkom).

Gramotnosť 
• Účastníci sa učia 

o používaní a 
ochrane osobných 
údajov na internete.

• Študenti si 
uvedomili, že ich 
osobné údaje 
sa môžu stať 
skutočnou „menou“ 
v mnohých 
bezplatných 
službách a na 

mnohých webových 
stránkach.

• Účastníci sa učia, 
ako ochrániť ich 
osobné údaje pred 
phishingovými 
útokmi a ako 
rozpoznať phishing.

Komentár: Tréneri by si 
mali pripraviť príklady 
phishingu (spolu s 
príkladmi skutočných 
správ).

Opis činnosti 
Po všetkých príkladoch údajov zdieľaných na 
internete (uvedených používateľmi - účastníkmi), 
ktoré tréneri zapísali, sa pýtajú:
• ktoré z týchto informácií sú osobné údaje?
• ktoré z týchto informácií sú sú citlivé údaje?
• Prečo? 

Po krátkej diskusii tréneri dajú účastníkom karty 
s rôznymi príkladmi informácií /údajov (napríklad 
odtlačok prsta, skenovanie, sexuálna orientácia, 
IPadresa). Účastníci pracujú v skupinách alebo 
vo dvojiciach. Oni majú rozhodnúť, či je daná 
informácia osobný alebo citlivý údaj (alebo 
oboje). Výsledky sa skontrolujú a prediskutujú s 
ostatnými skupinami.

Opis činnosti 
Zlodeji údajov - časť 1. Vo dvojiciach sa účastníci 
pokúsia premýšľať o tom, kto alebo čo môže 
používať ich citlivé údaje online. Z akého dôvodu? 
Po rozhovore v pároch všetci účastníci diskutujú 
na fóre. Školitelia dohliadajú na diskusiu hľadajúc 
príklady ako: zločinci, hackeri, spoločnosti, roboty. 
Potom tréneri povedia účastníkom pri ďalšej akcii, 
že sa zameriame na krádež údajov, čo sa nazýva 
phishing. Tréneri vysvetľujú definíciu phishingu a 
pýtajú sa účastníkov, či dostali tento druh správ 

predtým. Potom tréneri dávajú účastníkom rôzne 
príklady online správ. Účastníci by tieto príklady mali 
analyzovať v pároch / skupinách a rozhodnúť sa, či sú 
pravdivé alebo phishing. Potom skupiny porovnávajú 
svoju prácu s ďalšími skupinami a školitelmi. 
Školitelia by mali podporovať skupiny a pripravovať 
zoznam otázok, ktoré pomôžu rozpoznať phishing 
(napríklad: Je adresa webovej stránky privlastnená? 
Má HTTPS protokol? Kto je odosielateľom správ? 
Som vyzvaný konať? Môžem si overiť pravdu iným 
spôsobom - napríklad zavolaním odosielateľovi?)
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KROK 6

KROK 7

Čas
20 minút

Ciele
1. Účastníci sa 
dozvedia slovnú 
zásobu  súvisiacu so 
cyber - ochranou. 
2. Účastníci sa 
dozvedia zásady 
bezpečného internetu, 

jeho  použitia a 
rozpoznania falošnej 
správy. 
3. Účastníci vytvoria 
zoznam online 
bezpečnostných tipov 
a vezmú si ho domov.

Materiál 
• Pripravené, tlačené 

jazykové kvízy - 
texty s prázdnymi 
medzerami vo 
vybraných vetách.

Gramotnosť 
• Cvičenie s 

porozumením 
čítania.

• Učiť sa novú slovnú 
zásobu (školitelia 
by mali zakrúžkovať 
nové /ťažké 
slová objavujúce 
sa v texte a byť 
pripravení ich 
vysvetliť).

• Naučiť sa pravidlá 
bezpečnosti online.

Čas
30 minút

Ciele
1. Účastníci sa 
dozvedia niečo o 
otázke profilovania 
internetového užívatela 
na marketingové účely.
2. Študenti sa budú učiť 
spôsoby a mechanizmy 
zhromažďovania 
údajov o ich činnosti 
na sieti.
3. Účastníci sa naučia 

ako vedome ovplyvniť 
proces na ochranu ich 
údajov.

Materiál 
• Zariadenia 

(smartphony 
/ počítače) s 
pripojením na 
internet

Gramotnosť 
• Študenti si 

uvedomili, že ich 
osobné údaje 
sa môžu stať 
skutočnou „menou“  
v mnohých 
bezplatných 
službách a na 
weboch.

• Účastníci si 
uvedomujú, že 
ich monitorujú 
a profilujú 
spoločnosti na 

internete. Poznajú 
cielené reklamy.

• Účastníci sa 
dozvedia o cookies 
- na čo sa používajú 
a ako ich odstrániť 

• Účastníci vedia, kde 
nájdu informácie 
o ich mediálnej 
aktivite zozbierané 
rôznymi aplikáciami 
a môžu ich 
upravovať alebo 
odstrániť.

Opis činnosti 
Kontrolný zoznam bezpečnosti - Tréneri poskytujú 
účastníkom pripravené jazykové kvízy - texty 
s prázdnymi medzerami pre vybrané vety. 
Účastníci by si mali prečítať text a vložiť na tieto 
medzery vhodné slová. Tréneri by však mali 
pristupovať k cvičeniu vhodným spôsobom. Text 
s prázdnymi medzerami by mal byť Kontrolný 
zoznam bezpečnosti vytvorený školiteľmi. Celý 
text by mal byť konštruovaný ako súbor pravidiel 
na rozpoznávanie phishingu a zlepšenie online 

bezpečnosti účastníkov (napríklad: Vždy sa 
pozrite, či stránka má _____ . [Protokol HTTPS]).
Týmto spôsobom vytvorené jazykové cvičenie 
je tiež online bezpečnostné cvičenie, ktoré končí 
materiálom (kontrolný zoznam), ktorý si môžu 
účastníci zobrať domov. 

Komentár: Tréneri by mali pripraviť zoznam vecí, 
ktorým treba venovať pozornosť, za účelom 
rozpoznania phishingu - Kontrolný zoznam.

Opis činnosti 
Zlodeji údajov -  časť 2. Tréneri hovoria 
účastníkom, že počas nasledujúceho cvičenia 
sa budeme zameriavať na ďalší príklad zneužitia 
údajov (ale nie krádež) - profilovaná /cielená 
reklama. Tréneri ukazujú účastníkom, ako sú 
na používatzeľov zacielené reklamy rôznymi 
spoločnosťami. Facebook - účastníci otvoria 

svoj facebook news feed vo svojich telefónoch 
/ prenosných počítačoch a hľadajú reklamu v 
ich RSS feedoch. Kliknú v pravom rohu reklamy 
a začiarknu políčko „Prečo to vidím?“. Skupiny, 
ktoré porovnávajú rozdielne spoločnosti, profilujú 
svoje reklamy. Potom by si mali účastníci vybrať 
možnosť „Spravovať svoje reklamné preferencie 
“ a skontrolovať, čo facebook o nich vie. Google - 
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KROK 8

KROK 9

Čas
30 minút

Ciele
1. Diagnóza problému - 
účastníci zistia, či boli 
obeťou úniku údajov na 
internete. 
2. Študenti sa naučia 
užitočné programy 
v oblasti cyber 
-bezpečnosti.

Materiál 
• Zariadenia 

(smartphony 
/ počítače) 
s  pripojením 
na internet.
(smartphony 
/ počítače) s 
pripojením na 
internet

Gramotnosť 
• Účastníci sa 

dozvedia o 
rôznych druhoch 
údajov zbieraných 
spoločnosťami

• Účastníci 
sa dozvedia 
o možných 
dôsledkoch úniku 
osobných a 
citlivých údajov 

• Študenti sa naučia 
používať dôležitý 
program v oblasti 
cyber- ochrany. 

Čas
30 minút

Ciele
1. Diagnóza problému - 
účastníci zistia, či boli 
obeťou úniku údajov 
alebo hackovania 
účtov. 
2. Študenti sa naučia 
užitočné programy / 
stránky v oblasti cyber 
-  ochrany.

Materiál 
• Zariadenia 

(smartphony 
/ počítače) s 
pripojením na 
internet.

Gramotnosť 
• Účastníci sa 

dozvedia o rôznych 
druhoch údajov 
vyzbieraných 
spoločnosťami,

• Účastníci 
sa dozvedia 
o možných 
dôsledkoch úniku 
osobných a 
citlivých údajov 

• Študenti sa naučia 
používať dôležité 

programy / stránky 
v oblasti cyber - 
bezpečnosti. 

Komentár: Tréneri by 
mali dať účastníkom 
čas použiť a hrať sa s 
aplikáciami. Účastníci 
by sa mali individuálne 
o nich dozvedeť, aby 
mohli a vedeli zmeniť 
svoje nastavenia po 
workshope.

Opis činnosti 
Toolbox - Tréneri sa pýtajú účastníkov, či každý 
z nich už bol obeťou krádeže údajov alebo 
úniku údajov. Školitelia zbierajú odpovede a 
zobrazujú webovú stránku, kde si všetci môžu 
skontrolovať, či ich údaje unikli na internet: 
https: //haveibeenpwned.com/ Tréneri požiadajú 
všetkých účastníkov, aby si skontrolovali, či majú 
ich mailové účty zaregistrované na webovej 
stránke databáz. Tréneri vysvetľujú, ako tento web 
funguje a ako sa používa: Ak je niekto v e-mailovej 

databáze webových stránok, potom on / ona by 
mali skontrolovať, ktoré údaje boli uniknuté a aké 
druhy osobných údajov sa dostali na internet. 
Tréneri napíšu obidva názvy webových stránkok, 
ktoré mali zabezpečenie porušené a typ úniku 
údajov.

Komentár: Tréneri by mali dať účastníkom čas 
použiť a hrať sa s aplikáciami. Účastníci by mali 
individuálne sa o nich dozvedieť, aby mohli zmeniť 
svoje nastavenia po workshope.

Účastníci individuálne prejdú na stránku https://
adssettings.google.sk / overené? hl = pl a 
skontrolujú, ako si ich profiluje spoločnosť Google. 
Tréneri by mali dať účastníkom čas sa zoznámiť s 
aplikáciou a mali by ukončiť toto cvičenie krátkou 
diskusiou (napríklad: čo vie o mne internet? 
Majú algoritmy google alebo facebooku vždy 
pravdu? Je lepšie vypnutie profilovaných reklám 

alebo odstránenie nepotrebných / nechcených 
možností?)

Komentár: Tréneri by ma li účastníkom dať čas na 
použitie a hranie sa s aplikáciou. Účastníci by sa 
mali individuálne učiť používať tieto aplikácie s 
cieľom byť schopní zmeniť svoje nastavenia po 
workshope.
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Opis činnosti 
Toolbox - časť 2 Po overení, kto sa stal obeťou 
úniku informácií, lídri workshopu by si mali 
uvedomiť, že stránka haveibeenpwned zbiera  
informácie o tých najväčších únikoch údajov. 
Skutočnosť, že naše údaje nie sú v databáze, 
neznamená, že sme v bezpečí. Ďalej, školitelia 
ukážu účastníkom ďalšie stránky na kontrolu 
úrovne ich online bezpečnosti a typy údajov 
zhromaždené rôznymi službami: https://www.
google.com/maps/timeline? pb - História polohy. 
Účastníci by mali venovať pozornosť tomu, či 
existujú nejaké miesta na mape, kde nikdy neboli. 
https://myaccount.google.com/device-activity - 

pripojené zariadenia. Účastníci by mali venovať 
pozornosť tomu, či sa odpojili ich staré zariadenia 
/ smatfóny z ich účtov. Mali by tiež venovať 
pozornosť zariadeniam, ktoré oni nerozpoznali. 
https://myaccount.google.com/permissions 
-  pripojené aplikácie. Účastníci si overia, ktoré 
aplikácie majú prístup k ich účtom a či im veria. 
Tréneri by mali dať účastníkom čas, aby aplikácie 
spoznali. Cvičenie by mala ukončiť krátka diskusia 
sumarizujúca účinky činností v aplikáciách: Máte 
dôveru, že vaše údaje sú bezpečné na webe? 
Videli ste akúkoľvek podozrivú aktivitu vo vašom 
systéme účtov? Zmenili ste niečo vo svojich  
nastaveniach?

KROK 10

Čas
30 minút

Ciele
1. Zhrnutie vedomostí
2. Účastníci sa 
dozvedajú o novom 
slovníku súvisiacom so 
cyber - ochranou 
3. Účastníci sa 
dozvedajú zásady 
bezpečného 

internetového použitia 
4. Študenti sa naučia 
tvoriť silné heslá pre 
rôzne webové stránky.

Materiál 
• Zariadenia 

(smartphony 
/ počítače) s 
pripojením na 
internet.

Gramotnosť 
• Cvičenie s 

porozumením 
čítania

• Učiť sa novú slovnú 
zásobu (školitelia 
by mali zakrúžkovať 
nové /ťažké 
slová objavujúce 
sa v texte a byť 
pripravení vysvetliť 
ich)

• Študenti sa naučia 
používať dôležité 
programy / stránky 
pre oblasť cyber -  
bezpečnosti,

• Študenti sa naučia 
ako zvýšiť ich 
bezpečnosť na 
internete 

• Účastníci sa naučia, 
ako vytvárať silné 
heslá.

Opis činnosti 
Toolbox - časť 3. Tréneri stručne zhrnú 
diskutované hrozby týkajúce sa zdieľania 
informácií na webe a spôsoby, ako chrániť naše 
údaje na internete (napr. Vypnutie možnosti 
profilovania reklám, odpojenie nevyužitého 
zariadenia z našich účtov, kontrola únikov 
údajov). Zároveň poukazujú na posledný, ale 
najdôležitejší spôsob ako chrániť naše dáta 
pred krádežou - bezpečné heslo. Tréneri ukazujú 
účastníkom stránku Howsecureismypassword.
net. Účastníci sú požiadaní skontrolovať silu ich 
hesla (Poznámka: Tréneri by mali účastníkom 
vysvetliť, že stránka je bezpečná, ale účastníci 
by nikdy nemali vstúpiť s ich skutočným heslom, 
ale zmeneným heslom - s výmenou písmena 
/ čísla). Účastníci kontrolujú silu ich hesla. 
Akékoľvek heslo, ktorého Ikona sa nezobrazuje 
zelenou farbou, musí byť opravené. Potom sa 
tréneri opýtajú účastníkov, čo robí silné heslo 
silným? Po krátkej  diskusii tréneri rozdávajú 
pripravené gramatické cvičenia: Tréneri poskytujú 

účastníkom pripravené jazykové kvízy - texty s 
prázdnymi medzerami pre vybrané vety. Účastníci 
by si mali prečítať text a vložiť na tieto medzery 
vhodné slová. 
Tréneri by však mali toto cvičenie skonštruovať 
vhodným spôsobom. Text s prázdnymi 
medzerami  by mal byť zoznamom usmernení 
na vytvorenie silného hesla. Celý text by mal byť 
konštruovaný ako súbor pravidiel pre vytváranie 
silných hesiel a zlepšenie online bezpečnosti 
účastníkov (napríklad: Vždy používajte aspoň 
jeden_____ list. [Hlavný]).Týmto spôsobom bolo 
vytvorené jazykové cvičenie a zároveň tiež online 
bezpečnostné cvičenie, ktoré končí materiálom 
(kontrolný zoznam), ktorý sa dá vziať domov 
účastníkmi.

Komentár: Tréneri by mali pripraviť zoznam 
pokynov na vytvorenie silného hesla. Z tohto 
zoznamu by tréneri mali pripraviť jazykové 
cvičenie odstránením kľúčových slov z textu.
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KROK 11

Čas
20 min.

Ciele
Zhrnutie, zhodnotenie

Opis činnosti 
Každý účastník, či 
účastníčka môže 
teraz niečo povedať 
o workshope. Čo pre 

neho alebo pre ňu bolo 
najdôležitejšie? Ako 
sa cítili? Každý môže 
raz vystúpiť. Nikto 
nekomentuje ostatných 

účastníkov alebo 
účastníčky.
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4. ZÁVER

V národnom kontexte je na Slovensku obmedzený počet migrantov, ktorým 
jazykové vzdelávanie poskytujú predovšetkým neziskové organizácie. 
Učitelia si zvyčajne pripravujú svoje vlastné materiály a pomôcky a ak 
používajú aplikácie, tak iba jednotlivo.Iba  málo z týchto organizácií sa snaží 
pri vzdelávaní migrantov dospelých využívať sociálne médiá, digitálne nástroje 
a internet. 
Internet sa používa predovšetkým na prezeranie krátkych videí z youtube 
a na odosielanie e-mailov.
Vo formálnom vzdelávaní migrantov je snaha o väčšie využívanie IKT pri ich 
vzdelávaní.
Metodicko-pedagogická príprava učiteľov by mala teda tiež zahŕňať 
prezentáciu najlepších skúseností, ktoré sa osvedčili v iných inštitúciách 
a krajinách alebo tvorbu určitých modelov vhodných pre e-learning 
a vyučovanie cudzích jazykov s podporou IKT. Tým, že sa učitelia zoznámia 
s modelmi a skúsenosťami, budú mať možnosť zvážiť možnosti, ktoré sa 
im otvárajú v ich vlastnej práci, vybrať to, čo je vhodné pre ich študentov 
a ich učebné osnovy.
Jedným z takýchto príkladov dobrej praxe je i táto príručka ktorá sa snaží 
motivovať učiteľov k využívaniu IKT vo výučbe slovenčiny pre migrantov. 
Ponúka 12 príkladov využitia IKT vo výučbe s podrobnou metodikou 
a názornými ukážkami. Všetky príklady boli realizované v praxi v reálnej triede 
migrantov v rôznych krajinách.

Prínosom projektu Migrant liter@cies k používaniu IKT v jazykovom vzdelávaní 
je teda :

• oboznámenie sa s prístupom iných krajín k používaniu IKT v jazykovom 
vzdelávaní;

• zdieľanie skúseností s používania IKT v jazykovom vzdelávaní z iných 
krajín;

• možnosť poznať nové, inovatívne prístupy k používaniu IKT v jazykovom 
vzdelávaní;

• zoznámiť sa s konkrétnymi príkladmi využitia IKT;

Táto metodická príručka  je výstupom projektu a je zostavená na základe 
najlepších vedomostí a kúseností vzdelávacej praxe všetkých zúčastnených  
tak,  aby ju učitelia mohli používať reálne vo svojej každodennej praxi.
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NÁVRH WORKSHOPU 
Všeobecne 
Názov 
 

 

Krátky sumár 
 

 

Cieľová skupina 
(veľkosť/ vek/ úroveň gramotnosti/ 

požiadavky digitálnej gramotnosti): 
 

 

Čas (koľko didaktických jednotiek, 
čas na jednotku - celkom 6 hodín): 
 

 

Forma (externý workshop, projektová 
práca, zaradenie do bežných tried) 

 

MIESTO (usporiadanie, miestnosť, 
wlan atď.) 
 

 

POKRYTÉ TÉMY  
PROSTRIEDKY 
(Hardware, Software, Apps, Iné 
materiály): 
 

 

 
Ciele: 
 
 
XXL jazykové zručnosti XX (opíšte, ktoré jazykové / abecedné zručnosti 
sa rozvíjajú): 
 
Referencia digitálnej / mediálnej gramotnosti: 
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                                                        Formulár hodnotenia workshopu 

Spätná väzba učiteľov a pedagógov 

Cieľom tohto hárku je podporiť učiteľa / pedagóga pri revízii experimentálneho procesu seminára (kvalitatívny 
ukazovateľ). Učiteľ / pedagóg berie na vedomie svoje pozorovania podľa nižšie uvedenej tabuľky v rôznych časoch 
vykonávania experimentu. 

Čas v experimentálnom kalendári 
(dátum) 

 

Vykonali ste zmeny aktivity / aktivít 
ako v pôvodnom návrhu seminára? 

Ak áno, ktoré a prečo? (Zdroje, ...) 

 

Relevantnosť činností Aké boli najvýznamnejšie vzdelávacie situácie? Prečo? 

metodológia Ktoré metodiky ste prijali a akým spôsobom? 
Opíšte silné a slabé stránky, ktoré sa vyskytli 

 

Zhodnocovanie literárnej 
gramotnosti študentov 

Boli počas seminára využité digitálne zručnosti študentov? Mali 
študenti iné druhy gramotnosti, ktoré ste mohli pozorovať počas 
aktivít? Čo ste zistili, že ste nečakali alebo si nepredstavovali? 

 

Boli študenti viac motivovaní 
používaním technológie, najmä ak 
boli hraví a tvoriví? 

 

Mali workshop a prijatý prístup 
pozitívny vplyv na študentov, ktorí 
sú obzvlášť výzvou, napríklad na 
tých, ktorí sú negramotní vo svojich 
materských jazykoch? 

 

 


