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26 študentov učiteľstva prírodovedných predmetov 

 z partnerských univerzít projektu z krajín 

Cyprus, Česká republika, Malta, Nórsko, 
Slovensko, Španielsko, Švédsko 

Prednášatelia zo šiestich partnerských univerzít  

Cyprus, Česká republika, Holandsko, Malta, 
Nórsko, Španielsko 

The project ‘Intercultural learning in mathematics and science education’ (IncluSMe) (2016-2019, grant no. 2016-1-DE01-KA203-002910)  has received co-funding by the 
Erasmus+ programme of the European Union.  

 

• Unikátna skúsenosť v univerzitnom vzdelávaní 
učiteľov prírodovedných predmetov. 

• Prednášky, semináre, práce v teréne. 

• Návštevy škôl, exkurzie, experiment s virtuálnou 
realitou. 

• Skupinová práca, individuálne a skupinové 
prezentácie nadobudnutých vedomostí, skúseností a 
názorov. 

• Medzinárodná skupina študentov s kultúrne odlišným 
zázemím. 

• Medzinárodná skupina erudovaných univerzitných 
učiteľov so skúsenosťami z pôsobenia v kultúrne 
rôznorodom prostredí. 

„Pri riešení úloh vedeckého charakteru z biológie, 
fyziky či chémie nastali veľakrát úsmevné situácie, 
najmä vtedy, keď nám nestačila naša slovná zásoba 
v angličtine a chýbajúci termín sme si nahradili iným, 
jednoduchším slovíčkom v anglickom jazyku. Veľmi 
dobrou pomôckou pri vyučovaní v medzinárodnom, 
cudzojazyčnom i interkultúrnom prostredí, je takisto 
aj ceruzka a papier. Kde slová nestačili, pomohli nám 
jednoduché kresby a obrázky.“ 

„Vďaka tejto skúsenosti sme nadobudli poznanie, 
že aj napriek zdanlivo veľkým rozdielom medzi 
rôznymi kultúrami, sa vždy dá nájsť niečo 
spoločné a odlišnosti môžeme vnímať ako 
zaujímavé, ale najmä obohacujúce. Pre naše 
budúce povolanie bolo na letnej škole azda 
najdôležitejšie poznanie, že aj keď budú naši 
budúci žiaci z rôznych krajín, či z odlišného 
kultúrneho prostredia, každého môžeme zaujať a 
nadchnúť, ak my sami, ako učitelia, sme zapálení 
pre svoj predmet a vyučovanie a informácie 
dokážeme odovzdávať čo možno 
najzaujímavejším spôsobom.“  
Mária Sendecká, UKF Nitra 

 Študenti UKF v Nitre  
 s certifikátmi 
 po úspešnom 
 absolvovaní letnej školy. 


