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Správy 
 

Metodická konferencia učiteľov angličtiny 
 

V dňoch 6. – 7. 6. 2014 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave už po 

štvrtýkrát konala konferencia English Language Teaching Forum, ktorú 

zorganizovala Slovenská komora angličtinárov v spolupráci s Asociáciou 

jazykových škôl SR s podporou ministerstva školstva a ďalších partnerov.  

Najvýznamnejšou osobnosťou konferencie bol David Crystal, známy po celom 

svete nielen medzi jazykovedcami a angličtinármi, ale vďaka svojej populárno-

náučnej práci aj v širšej spoločnosti. V prednáške sa venoval rozmachu 

angličtiny v minulosti, jej súčasnému statusu ako lingua franca a vplyvom, 

ktoré určujú jej blízku budúcnosť. Spolu s manželkou predviedol aj divadelné 

predstavenie, ktoré tvorili rôzne slovné hračky. Ďalšou hlavnou prednášajúcou 

bola Gabriela Lojová z Univerzity Komenského, ktorá objasnila podstatu 

prístupu zameraného na žiaka. Učiteľ v ňom skôr napomáha autonómnemu 

učeniu sa žiakov než by vystupoval v direktívnej úlohe vševeda, ako to býva 

v tradičnom vyučovacom prístupe. Magdaléna Kubányiová z Univerzity 

v Birminghame v hlavnom referáte na pléne konferencie zdôraznila, že učiteľ 

musí mať víziu toho, akým učiteľom chce byť, a reflexiu, či sú aktivity, ktoré 

na hodinách robí, relevantné.  

 Okrem plenárnych prednášok si účastníci mohli vybrať z množstva 

prednášok a workshopov v ôsmich paralelných sekciách, ktoré viedli domáci 

i zahraniční odborníci. Ponúkali praktické tipy pre vyučovanie (využitie videí, 

básní, či divadelného umenia vo výučbe, rozvíjanie kritického myslenia či 

prezentačných techník, výučba špecifických vekových skupín, atď.), ale aj 

diskusie o ďalšom odbornom vzdelávaní a rozvíjaní profesionálnych kontaktov. 

Odborný obsah konferencie bol doplnený o stánky organizácií, ktoré sa venujú 

ďalšiemu vzdelávaniu angličtinárov, a stánky vydavateľstiev, ktoré ponúkali na 

predaj knihy v akciových cenách. 

 Účasť svojich učiteľov angličtiny na tejto konferencii by mala podporiť 

každá škola, ktorá chce mať motivovaných učiteľov na vysokej odbornej 

úrovni. Konferencia je pritom vhodná pre učiteľov všetkých typov škôl, keďže 

príspevky sa venovali vzdelávaniu detí, mládeže, vysokoškolákov aj dospelých. 

Informácie o budúcoročnej konferencii nájde čitateľ na webstránke konferencie 

(http://www.eltforum.sk/) alebo na blogu Slovenskej komory angličtinárov 

(http://scelt.wordpress.com).  
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