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Názov vzdelávacieho programu: Integrácia informačno-komunikačných technológií  
v procese vyučovania francúzskeho jazyka 
 
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:  
V súčasnosti už nemôžeme pochybovať o nutnosti zavádzania a využívania informačných a 
komunikačných technológii (IKT) vo vyučovaní francúzskeho jazyka ako cudzieho jazyka. Môžeme sa  
o tom dočítať v množstve dokumentov európskeho a národného charakteru.  
Predloženie vzdelávacieho programu vyplýva z potreby úspešne riadiť procesy výchovy a vzdelávania 
v oblasti rozvoja pedagogických zručností učiteľov francúzskeho jazyka tak, aby dokázali jazykovo 
a komunikatívne pripraviť svojich žiakov s pomocou moderných informačno-komunikačných technológií 
a nástrojov, ako interaktívna biela tabuľa, internetové blogy a televízny kanál TV5MONDE a jeho 
webové stránky apprendre.tv a enseigner.tv. 
Pre výučbu predmetu francúzsky jazyk v súčasnosti už musia učitelia ovládať moderné komunikačné 
nástroje. Preto je potrebné aktualizovať a rozšíriť zručnosti učiteľov francúzskeho jazyka v oblasti 
používania IKT vo vyučovacom procese ako aj v procese tvorby cvičení a aktivít pomocou daných 
moderných komunikačných nástrojov. 
Tento aktualizačný vzdelávací program je úvodom pre ďalšie inovačné vzdelávanie s názvom „Tvorba 
školskej elektronickej platformy Moodle ako doplňujúci nástroj pre výučbu francúzskeho jazyka na 
stredných školách na Slovensku“, ktorý je podmienený absolvovaním tohto prvého aktualizačného 
programu. 
Z uvedených dôvodov vyplýva potreba  aktualizačného vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka 
v oblasti používania IKT v procese vyučovania francúzskeho jazyka na Slovensku. 
 
Druh kontinuálneho vzdelávania: 
aktualizačné vzdelávanie 
 
Forma kontinuálneho vzdelávania: 
kombinovaná: prezenčne a dištančne 
 
Ciele vzdelávacieho programu: 
Hlavný cieľ: 
Aktualizovať a udržať si profesijné kompetencie učiteľov francúzskeho jazyka v oblasti používania 
informačno-komunikačných technológií pre špecifiká komunikatívnej výučby francúzskeho jazyka 
na základných a stredných školách na Slovensku. 
 
Špecifické ciele:  
- Oboznámiť sa s možnosťami vyžívania interaktívnej bielej tabule vo vyučovaní francúzskeho 

jazyka. 
- Rozvíjať kompetencie učiteľov francúzskeho jazyka prostredníctvom aplikácie frankofónneho 

kanálu TV5MONDE na podporu komunikácie žiakov vo francúzskom jazyku. 
- Prehĺbiť kompetencie učiteľov francúzskeho jazyka pri práci s elektronickou učebnicou 

francúzskeho jazyka „Echo“. 
- Rozvíjať kompetencie pri tvorbe metodických poznámok k lekciám elektronickej učebnice 

francúzskeho jazyka „Echo“. 
- Inventarizovať materiály dostupné na stránke TV5MONDE a rozdeliť ich podľa špecifických kritérií. 
- Adaptovať materiály zo stránok apprendre.tv a enseigner.tv podľa potrieb a špecifík publika. 
- Oboznámiť sa s možnosťami freeware „Hotpotatoes“. 
- Oboznámiť sa s najvhodnejším nástrojom tvorby internetového blogu pre žiakov. 
- Oboznámiť sa so základmi tvorby publicistických textov, nahrávok a videí vo francúzskom jazyku. 
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Obsah vzdelávacieho programu 
 
Modul 1: Používanie interaktívnej bielej tabule a elektronickej učebnice francúzskeho jazyka 

Téma Forma Časový rozsah 

Možnosti interaktívnej bielej tabule prezenčná 2 

Prezentácia elektronickej verzie učebnice „Echo“ prezenčná 2 

Stratégie tvorby pedagogických pomôcok pre elektronickú učebnicu prezenčná 2 

Výstup dištančnej formy:  
Vytvorené metodické poznámky k jednej lekcii elektronickej učebnice 
francúzskeho jazyka „Echo“ v rozsahu 3 normostrany vo formáte A4. 

dištančná 4 

SPOLU 10 

 
Modul 2: Tvorba jazykových aktivít pomocou informačno-komunikačných technológií 

Téma Forma Časový rozsah 

Prezentácia webových stránok apprendre.tv a enseigner.tv 
z frankofónneho kanálu TV5MONDE 

prezenčná 2 

Inventár dostupných materiálov a klasifikácia podľa kritérií prezenčná 1 

Prezentácia freeware Hotpotatoes prezenčná 1 

Základné zručnosti na vytváranie cvičení a aktivít pomocou freeware 
Hotpotatoes 

 3 

Výstup dištančnej formy: 
Spracované jazykovo zatvorené cvičenie a komunikatívna aktivita 
podľa zvolenej úrovne pomocou vybraného materiálu TV5MONDE 
a freeware Hotpotatoes 

dištančná 3 

SPOLU 10 

 
Modul 3: Tvorba internetového blogu so študentmi francúzskeho jazyka 

Téma Forma Časový rozsah 

Prezentácia rôznych nástrojov na vytváranie internetového blogu prezenčná 1 

Prezentácia hlavných pravidiel editovania textu vo francúzskom 
jazyku 

prezenčná 1 

Výber média (textového, audio, video) podľa kritérií prezenčná 1 

Výber dištančného nástroja komunikácie počas tvorby internetového 
blogu, príprava jeho základnej štruktúry a definícia roly každého 
účastníka 

prezenčná 1 

Výstup dištančnej formy: 
Spoločne vytvorená štruktúra internetového blogu skupiny 
účastníkov 

dištančná 6 

SPOLU 10 

 
Profil absolventa: 
Absolvent vzdelávacieho programu dokáže využívať interaktívnu bielu tabuľu pri vyučovaní 
francúzskeho jazyka rôznym spôsobom. Má kompetencie používať elektronickú učebnicu francúzskeho 
jazyka „Echo“ a dokáže tvoriť metodické poznámky k jednotlivým lekciám.  Dokáže tvoriť komunikatívne 
aktivity s použitím materiálov z TV5MONDE, vie editovať informácie podľa pravidiel francúzskeho 
jazyka a dokáže pripraviť vhodné materiály podľa stupňa vzdelávania. 
 
Rozsah vzdelávacieho programu: 
Celkový počet vyučovacích hodín: 30 hodín - z toho prezenčne 17 hodín a 13 hodín dištančne 
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Trvanie vzdelávacieho programu: 
najviac 10 mesiacov 
 
Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov; kariérový stupeň, 
kariérová pozícia:  
Kategória: učiteľ, zahraničný lektor 
Podkategórie: 
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), 
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné 

všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ pre vyššie 
odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), 

- učiteľ jazykovej školy, 
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie. 

Kariérový stupeň:  
- samostatný pedagogický zamestnanec,  
- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,  
- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. 

Kariérová pozícia: - 

Vyučovací predmet: francúzsky jazyk 
Ďalšie charakteristiky: od účastníkov sa predpokladá, že ovládajú francúzsky jazyk minimálne na 
úrovni B2 Spoločného európskeho rámca pre jazyky.  
 
Podmienky pre zaradenie uchádzačov na kontinuálne vzdelávanie: 
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre pedagogického zamestnanca v uvedenej kategórii 
a podkategórií, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad na vyučovanie predmetu francúzsky jazyk v súlade 
s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorý má absolvovaných aspoň 
šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších 
noviel). 
 
Spôsob prihlasovania na vzdelávanie:  
Na kontinuálne vzdelávanie sa uchádzač prihlasuje písomnou prihláškou. Riaditeľ školy na prihláške 
potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie, podkategórie a kariérového stupňa. 
Riaditeľovi školy potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.  
 
Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:  
Ak riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérneho stupňa a kategórie, 
posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných 
dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.  
Vyplnenú prihlášku na kontinuálne vzdelávanie po podpísaní riaditeľom školy je potrebné zaslať na 
príslušné regionálne/detašované pracovisko MPC. 
 
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu: 
Vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou. 
 
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu. 

1. Najmenej 80%-ná osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania. 
2. Spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania.  
3. Obsahom záverečnej prezentácie je naprojektovanie jednej vyučovacej hodiny s metodikou, 

zameranej na využitie rôznych komunikatívnych aktivít prostredníctvom materiálov 
z TV5MONDE a zo stránok apprendre.tv a enseigner.tv vo forme prezentácie PowerPoint 
v rozsahu cca 10 snímok. 
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Personálne zabezpečenie vzdelávacieho programu: 
Garant: doc. PhDr. Anna Butašová, CSc. – mimoriadny profesor Katedry románskych jazykov a literatúr 
Pedagogickej fakulty UK Račianska 59, Bratislava. 
Garant spĺňa požiadavky § 43 ods. 4 a 5 zákona č. 317/2009 Z. z v znení neskorších noviel. 
Lektori: 
Učitelia pre kontinuálne vzdelávanie pre francúzsky jazyk a literatúru, vysokoškolskí učitelia 
s aprobáciou francúzsky jazyk a učitelia francúzskeho jazyka s prvou a druhou atestáciou.  
Lektori musia spĺňať podmienky Čl. 2 bodu 12 Smernice 18/2009-R. 
 
Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie 
Financovanie vzdelávacieho programu: 
Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z národného projektu Profesijný a kariérový rast 
pedagogických zamestnancov a prostriedkov rozpočtu MPC. V prípade viacdňových vzdelávacích 
podujatí bude ubytovanie a stravovanie hradené iba z prostriedkov národného projektu Profesijný 
a kariérový rast pedagogických zamestnancov. 
Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám. 
 
Materiálne zabezpečenie 
Účastníkom vzdelávania bude poskytnutý študijný materiál 
 
Technické a informačné zabezpečenie 
PC učebňa, interaktívna biela tabuľa, vysokorýchlostná wifi sieť dostupná pre všetkých účastníkov, 
digitálna videokamera, audio nahrávač s mikrofónom, notebook s pripojením na internet, dataprojektor, 
CD prehrávač, magnetofón, reproduktory, kopírovacia technika, kancelársky papier, USB kľúč. 
 
Návrh počtu kreditov: 
Spolu 9 kreditov, 
6 kreditov za rozsah vzdelávania a 3 kredity za spôsob ukončovania vzdelávania. 

 


