
 

Milé študentky a študenti, budúci učitelia anglického jazyka, milí kolegovia v študijných odboroch učiteľstva anglického 

jazyka!  

 

Dovoľujeme si touto cestou pozvať vás na niečo veľmi vzácne: na prednášky, semináre a praktické ukážky výučby anglického jazyka na 

1.stupni základných škôl. Na PF UMB ich bude prezentovať naša vzácna zahraničná expertka – doc. Judit Kovács, PhD. z Budapeštianskej 

univerzity. 

P. J. Kovács študovala o.i. aj v Anglicku. Má niekoľko desaťročné skúsenosti s výučbou angličtiny na rôznych úrovniach škôl, prednášala 

v zahraničí, vrátane konferencie pre Helen Doron. V poslednej dobe sa venuje najmä mladším žiakom, ako aj aplikácii CLILu do výučby na ZŠ od 

materskej školy až po strednú školu. V najbližších 2 rokoch bude prichádzať na UMB, aby sa so svojimi skúsenosťami podelila s učiteľmi, 

cvičnými učiteľmi a študentami. Umožní jej to projekt Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, OPV-2011/1.2/03-SORO. 

Tu je teda harmonogram pre najbližšiu mobilitu p. J. Kovács (dá sa absolvovať aj ako univerzitný výberový predmet - v AISe za 3 kredity): 

Monday 4.11. Tuesday 5.11. Wednesday 6.11. Thursday 7.11. 

 
 
13.00 – 17.00:  
výučba Didactics II. – dekanát PF 
UMB 

 
 
 
 
 
13.30 – 16.30 vzorová hodina p. Judit 
Kovács, analýza a diskusia s učiteľmi 
ZŠ Trieda SNP 20 

8.15 – 12.30  
výučba Didactics II. – dekanát PF 
UMB  
 
12.30-13.00 – obed 
 
13.30 –  16.30 vzorová hodina p. 
Judit Kovács, analýza a diskusia s 
učiteľmi ZŠ Trieda SNP 20 

8.15 – 12.30 
výučba Didactics II. – dekanát PF 
UMB  
 
12.30-13.00 – obed 
 
13.30 –  16.30 vzorová hodina p. 
Judit Kovács, analýza a diskusia s 
učiteľmi ZŠ Trieda SNP 20 

 

P. J. Kovács je otvorená aj konzultáciám, pokiaľ potrebujete nejaké rady/vedenie pri písaní záverečných prác a pod. 

V prípade záujmu prihláste sa na adrese koordinátorky projektu, doc. PaedDr. Dany Hanesovej, PhD.: dana.hanesova@umb.sk 
 

TEŠÍME SA NA VÁS! ☺               Projektový tím 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolo čnos ť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  


