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Témou príspevku je zhrnutie doterajších skúseností s uvedením nového výberového 
predmetu „Komunikačné zručnosti v slovenčine pre zubársku prax I", ktorý je určený 
 zahraničným študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Účelom je poukázať na 
špecifickosť predmetov zameraných na konverzáciu. Sylabus predmetu zameraného na 
konverzačné zručnosti musí vychádzať z konkrétnej jazykovej úrovne študentov a má mať 
jasné tematické zameranie. V tomto prípade je to zubárska prax. Pre tvorbu takého typu 
predmetu doposiaľ neexistuje univerzálny model. Po jednosemestrálnej výučbe výberového 
predmetu v akademickom roku 2016/2017 pre študentov s jazykovou úrovňou A.1.2 až B1.1 
(klasifikácia CEF), sme v nasledujúcom akademickom roku, v odozve na zvýšený záujem, 
pripravili predmet v dvoch rôznych jazykových úrovniach. Príspevok uvádza konkrétne 
príklady vybraných metodických riešení identických zadaní v dvoch variantoch – pre jazykovú 
úroveň A1.2 a pre B2. Príspevok sumarizuje metodické princípy a nástroje, ktoré v praxi 
viedli k zvýšeniu motivácie študentov a účinnosti výučby. Je obohatený o príklady pozitívnych 
skúsenosti s prístupmi či metódami, ktoré doteraz neboli použité v rámci výučby povinných 
predmetov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na UPJŠ v Košiciach. Poukazuje tiež na 
slabé miesta, akým je napr. hodnotenie konverzácie, kde zatiaľ nedošlo k definovaniu 
výslednej jazykovej úrovne po absolvovaní predmetu a hodnotený je individuálny rast. 

 

Medailónik: 
PhDr. Beáta Jurečková, PhD. vyučuje slovenský jazyk ako cudzí jazyk od roku 2001. Začínala 
v Ústave jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov Univerzity Komenského 
v Študijnom stredisku v Košiciach, aktuálne vzdeláva zahraničných študentov na UPJŠ 
v Košiciach. Je spoluautorkou učebnice a cvičebnice s názvom Hovorme spolu po slovensky! 
vydanej v roku 2007. V rokoch 2012–2013 participovala na projekte Výskum a vzdelávanie na 
UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym pracoviskám, ktorého výstupom bola aj 
publikácia Slovenčina pre cudzincov (Pracovné listy). V súčastnosti pôsobí 4. rok ako lektorka 
v Centre jazykovej prípravy FF UPJŠ v Košiciach kde zabezpečuje výučbu predmetov 
Slovenský jazyk 1., 2., 3., 4. a Komunikačné zručnosti v slovenčine pre zubársku prax I a II. 

Informácie o pracovisku: 
Centrum jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (ďalej CJP) existuje pod 
týmto názvom štvrtý rok. Organizačné jednotky, v ktorých ako nástupnícka generácia 
pokračuje, mu umožnili stavať na viac ako 50-ročnej tradícii. CJP zabezpečuje pre fakulty 
UPJŠ výučbu cudzích jazykov, ktorej cieľovou skupinou sú študenti na všetkých troch 
stupňoch vysokoškolského vzdelávania v rôznych študijných programoch, vysokoškolskí 
učitelia a zamestnanci, ktorí potrebujú cudzí jazyk pre svoje štúdium, ďalšie praktické 
odborné a vedecké aktivity, pre študentské mobility a odborné stáže v zahraničí, pre 
rozvíjanie vedeckej študentskej odbornej činnosti, pre účasť na zahraničných i domácich 
odborných podujatiach, pre podporu publikačnej činnosti v cudzom jazyku, budovanie 
jazykovej pripravenosti pre výkon povolania, pre uplatnenie sa na trhu práce a i. 
 


