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Košice: Na UPJŠ pripravili pre Ukrajincov intenzívny kurz slovenčiny

Košice 30. marca (TASR) – Pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje v týchto dňoch Centrum
jazykovej prípravy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CJP FF UPJŠ). Prvý dvojtýždňový kurz sa začal
28. marca a potrvá do 8. apríla.

"Zo 16 aktuálnych študentov majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných odborov – medzi nimi aj
vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka," informovala vedúca katedry
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie fakulty Marianna Sedláková.

V zozname evidujú už ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorí chcú opakovať vždy po dvoch týždňoch. Na ňom by participovali aj
študenti slovenského jazyka a literatúry z katedry a externí učitelia.

"Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň 90-minútové lekcie plus jednu víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z
radov študentov alebo zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze," priblížila Sedláková. Vyučovanie prebieha každý deň s inou
lektorkou.

"Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách – získajú
takzvaný jazyk na prežitie. Zároveň im bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu," doplnila vedúca katedry. Silno motivovaní študenti
by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním.

hol liv
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Prvé týždne po vypuknutí vojny na Ukrajine hasili problémy najmä dobrovoľníci. Svoje zlyhanie chce štát riešiť súkromnou firmou

Jedlo, ošatenie, ubytovanie, lekársku pomoc či dopravu. To všetko riešili od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu na našich hraničných
priechodoch svojpomocne dobrovoľníci. Najmä vďaka ich enormnému úsiliu, materiálnym aj finančným darom sa v prvých dňoch podarilo
obrovský nápor ukrajinských utečencov na východnom Slovensku zvládnuť. Aj keď vláda od prvých momentov ubezpečovala, že je na
utečeneckú vlnu pripravená, štát sa živelnej samoorganizácii pomoci na hraniciach spočiatku iba prizeral. Minister vnútra Roman Mikulec,
ktorý šéfuje krízovému štábu, sa rozhýbal až v marci a namiesto takzvaných hotspotov, ktoré zabezpečovali dobrovoľníci priamo na
hraniciach, zriadil v Michalovciach a Humennom dve veľkokapacitné centrá na pomoc utečencom. Aj tu však postupoval prinajmenšom
zvláštne. Riadenie centier totiž nezveril do rúk štátnych zložiek, ale súkromnej firme Dustream. Tú vybral priamo, bez výberového
konania. Spoločnosť, ktorú Mikulcovi odporučil podnikateľ Július Slovák, blízky premiérovi Eduardovi Hegerovi, podpísala s ministerstvom
rámcovú zmluvu za 2,5 milióna eur. Slovákova firma GD Identity je zároveň subdodávateľom Dustreamu a pre OĽaNO zabezpečovala
volebnú noc v roku 2020. Minister výber obhajoval tvrdením, že rezort obrany jednoducho nemal kapacity a na zabezpečenie koordinácie
utečencov potreboval zapojenie súkromnej eventovej firmy. Inými slovami, priznal, že lepšie ako štát s tisíckami zamestnancov je na
riadenie krízovej situácie pripravená spoločnosť ostrieľaná organizáciou hudobných festivalov.

UTEČENCOV UBÚDA

Na hraniciach tak zostala len nevyhnutná infraštruktúra a celé zázemie sa presunulo do veľkokapacitných táborov. V praxi to vyzerá tak,
že z hraničného priechodu teraz prevážajú utečencov kyvadlovou dopravou priamo do Michaloviec, kde je pri športovej hale zriadené
stanové mestečko. Počas prvých 10 dní od otvorenia jeho areálom prešlo už vyše sedemtisíc Ukrajincov. „Sú tu väčšie kapacity, teda
väčší komfort, máme tu oveľa viac vyhrievaných stanov. To je to, čo sme chceli spraviť aj pre dobrovoľníkov, aby aj oni mali komfort,
teplo a jedlo,“ priblížil nám počas našej návštevy tábora koordinátor Adam Lukáč, ktorý zastupuje firmu Dustream. Dodáva, že v minulosti
zabezpečoval napríklad návštevu pápeža Františka na Luníku IX. Počas minulého týždňa dokončili výstavbu dočasného núdzového
tábora pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach, ktorý ešte zvýši ubytovacie kapacity. Poskytlo ho Taliansko v rámci mechanizmu
EÚ v oblasti civilnej ochrany. „Bavíme sa minimálne o 700 miestach na jednonočné ubytovanie. Operatívne však ešte môžeme tento
počet zvýšiť o dvesto miest. Tým ľuďom môžeme na jednu noc dať posteľ, prestravovať ich a poskytnúť im hygienické zariadenia,“ priblížil
Lukáč. Počty Ukrajincov utekajúcich cez hranice sa však postupne znižujú. V piatok minulý týždeň ich v michalovskom utečeneckom
centre bolo maximálne sto. „Na začiatku keď sme otvárali, tak prechádzalo za 24 hodín vyše tisíc ľudí cez areál, posledné dni je to
maximálne 500 ľudí,“ potvrdil klesajúci trend koordinátor. Zdôrazňuje, že chod tábora zabezpečuje v spolupráci s hasičským zborom a
okresným úradom a postupne vylepšujú súčinnosť. Ani predtým to podľa neho nebolo na hraniciach až také zlé. „Štát to riadil, len nemal
skúsenosť s riadením v takejto forme. Vznikali kolízie. A všetci sa v tom procese učili,“ uviedol a dodal, že teraz je spolupráca medzi
štátom, dobrovoľníkmi a súkromným sektorom už lepšia. Aktuálne spustili projekt Zelená míľa, ktorý má systém decentralizovať. „Celú
situáciu už nerieši krízový štáb Sobrance, ale ľudí posielame ďalej. Mestá a okresy poznajú najlepšie svoje okolie a možnosti, kde sa
ľudia môžu umiestniť. Toto je zlomový krok v zvládaní prílivu utečencov na Slovensko,“ skonštatoval Lukáč optimisticky.

PRACUJÚ NONSTOP

Počas slnečného jarného popoludnia panuje v areáli centra prívetivá atmosféra, ktorá aspoň na malú chvíľu dáva zabudnúť na vojnové 
hrôzy u našich východných susedov. Dobrovoľníci si počas voľnej chvíľky hádžu s mladými Ukrajincami tanier, dve deti si na tráve 
pinkajú bedmintonový košík a neďaleko od nich sa klbčia dva menšie psy. Pod nohy sa nám zakotúľa lopta, čo rozosmeje malého 
chlapca, ktorý dovtedy ohuroval kamarátov improvizovanou hrou na gitare. Do jedálenského stanu už začínajú prúdiť na olovrant či skorú 
večeru obyvatelia tábora. Usmerňuje ich vysoký muž, ktorý nás ihneď zasvätí do situácie. „Vypomáham ako dobrovoľník, naposledy som 
skončil v kuchyni. Je tu strašný frmol od rána od siedmej do siedmej. A keď vodia veľa utečencov z hranice, máme čo robiť. Skoro celý 
deň sa vydáva strava a v noci príde nočná služba a tá vydáva jedlo do rána,“ vysvetľuje. Predstaví sa ako Stanislav a vypadne z neho, že 
povolaním je katolícky kňaz z farnosti v Kremnických Baniach. Svoje miesto však teraz vidí tu. „Záleží nám na tom, aby sa tu Ukrajinci 
cítili pohodlne, prijatí. Aby mali čisto, aby mali chutné jedlá. Každý im tu chce len to najlepšie,“ povedal nám. Predtým vypomáhal priamo 
na hraniciach a v Michalovciach je druhý týždeň. „Na začiatku každý chcel pomôcť, ako vedel, ako mohol, a preto sa hnali všetci k 
hraniciam. Bolo to veľmi pekné, ale bolo to živelné. Teraz je to dobré, ako je to v týchto centrách. Utriaslo sa to, to vítam,“ pochvaľuje si. 
Páči sa mu najmä, ako sa vylepšila celková organizácia dobrovoľníkov. „My sa vždy nahlásime ráno. Majú v tom veľmi dobrý systém a 
potom mi pošlú mail s tým, kedy mám služby. Večer mi pošlú esemesku a ešte mi zavolajú, či to platí, aby niekto nevypadol,“ ozrejmuje 
pravidlá a pokračuje. „Potom sa tu stretneme o trištvrte na sedem, všetci sa zaregistrujú a podelí sa služba, kto ide čo robiť. Každá sekcia 
má svojich tímlídrov a podľa toho, kde potrebujú koľko ľudí, sa prerozdelia dobrovoľníci. Majú to vymakané,“ myslí si kňaz, ktorému 
neprekáža, ani keď sem-tam potiahne pri dvanásťhodinovej šichte nadčas. „My môžeme skončiť až v momente, keď nás príde niekto 
vystriedať. Čiže keď sa niečo udeje, musíme počkať. Ale tu nevnímam čas. Minule nás prišli vystriedať dievčatá a ospravedlňovali sa, že 
meškajú, no mne sa to ani nezdalo. Lebo človek tu nie je ako v práci. Každý robí aj nadčasy, možno aj nad hranice svojich síl,“ zhodnotil
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dobrovoľník.

PLAČ AJ VYČERPANIE

Konkurenciu v otázkach viery mu vo veľkokapacitnom centre + robí rehoľná sestra Ester z gréckokatolíckej konfesie. Vzhľadom na to, že
jej vyznanie je Ukrajincom bližšie, okrem bežnej pomoci má v náplni práce spirituálnu. „Ja som tu ako duchovná služba, takže nemám na
starosti nič konkrétne, ale pomáham tam, kde treba. Je tu stan, ktorý voláme kaplnka, slúžia sa v ňom východné omše a liturgie. Chodím
väčšinou poobede a kde treba, idem. Zistím, aký je stav v kaplnke, a trochu sa pomodlím,“ rozrozpráva sa sestra, ktorá sa snaží
upokojovať utečencov. „Treba im venovať trochu času. Opýtam sa ich, ako sa majú, odkiaľ prišli, čo potrebujú. Mnohí prídu veľmi
vystresovaní, traumatizovaní a sami nevedia čo a ako. V takýchto prípadoch sa s nimi rozprávam a snažím sa im ukázať, ako tu čo
funguje, a na smerovať ich,“ vyhlásila. Veľa ľudí je podľa nej zahriaknutých a boja sa aj niečo povedať. Keď sa im sama prihovorí, stratia
zábrany. „Často sa ma pýtajú, či sa budú môcť vrátiť. To je prvé, čo chcú vedieť. Niektorí majú jasno, vedia, že sem prídu len na jeden
deň, prenocujú tu a putujú ďalej. Tí, ktorí tu zostávajú, chcú vedieť, čo tu s nimi bude, kde budú na Slovensku bývať,“ vysvetľuje.
Duševné rozpoloženie obyvateľov tábora sa dá podľa nej rozpoznať aj podľa toho, z akej časti Ukrajiny k nám prišli. Tí, ktorí prišli z
bombardovaných oblastí, sú na tom, pochopiteľne, oveľa horšie. „Vždy robím, čo treba. Keď vidím, že niekto plače alebo treba pomôcť s
taškami. Kde sa pozriete, tam je vždy niekto, kto potrebuje vašu pomoc. Alebo si idete dať konečne kávu a povzbudíte dobrovoľníkov,
lebo aj to je veľmi podstatné. Niektorí tu fungujú týždne. Aj oni si potrebujú oddýchnuť, lebo 12 hodín v službe je dosť veľa,“ súcití s
kolegami Ester.

ŤAŽKÁ SKÚŠKA

Jedným z nich je aj 24-ročný Vasiľ pôvodom z východoukrajinskej Poltavy. Na jeho krku sa hompáľa kartička, ktorá informuje, že rozumie
po ukrajinsky. Na Slovensko prišiel v roku 2016 a na Prešovskej univerzite študuje ruský jazyk. Do dobrovoľníckej služby ho naverbovali
práve v škole. „Prišiel som sem pomáhať ľuďom. Jedna pani profesorka v škole nás informovala, že na hraniciach nemajú dostatočný
počet tlmočníkov, nemajú ľudí, ktorí by mohli komunikovať s utečencami v ich rodnom jazyku,“ ozrejmil, ako sa dostal do michalovského
tábora. Pomáhať chodí väčšinou na predĺžený víkend - v piatok prichádza do Michaloviec, v pondelok sa vracia naspäť do Prešova.
Ubytovanie mu zabezpečili na fare v kostole. „Denne by sme mali dobrovoľne vykonávať prácu 12 hodín, ale ja sa zvyčajne zdržiavam
dlhšie. Podľa toho, či v danom momente treba viac dobrovoľníkov alebo nie,“ informoval nás. Denne prekladá z ukrajinčiny do slovenčiny
a naopak desiatkam ľudí. „Najťažšia je tlmočnícka práca pri psychológoch a zdravotníckych pracovníkoch, lebo sú ľudia, ktorí majú ťažšie
problémy. Prichádzajú sem aj takí, ktorí stratili blízkych príbuzných, známych, kamarátov a ich rodné mesto úplne zničili. To je najťažšie.
Prichádzajú sem aj zranení ľudia z miest, kde prebieha vojna, a nesú si so sebou traumy,“ zdôveril sa s osudmi ľudí, s ktorými prišiel
počas humanitárnej pomoci do styku. Priznáva, že je to emočný nápor, a preto sa dobrovoľníci podporujú aj navzájom medzi sebou. „Pre
mňa to nie je až také náročné, ale pre kolegyne, ktoré nie sú až tak psychicky pripravené ako ja, je to veľmi ťažká skúsenosť,“ povedal a
dodal, že každý sa s negatívnymi pocitmi vyrovnáva po svojom. „Jeden pán, ktorý tu robí, sa každý deň zamýšľa nad osudmi ľudí,
ktorých stretol počas dňa,“ dopĺňa. Kontakt s utečencami však nie je náročný len mentálne. „Práca je aj fyzicky náročná, lebo stále
musíme byť na nohách. Stále chodíme, stále stojíme. Chodím spávať vyčerpaný, ale iba z fyzického hľadiska. Z morálneho hľadiska
viem, že robím užitočnú prácu, ktorú potrebujem robiť,“ skonštatoval rozhodným hlasom Vasiľ a prezradil aj, čo mu pomáha zostať v
správnej motivácii. „Viem, že ľudia, ktorí sa sem dostali, už nie sú viac ohrození a to je pre mňa podstatné, že sú už v bezpečí. To
najhoršie už prežili a už sa budú mať len lepšie.“ Jeho sestra je na Slovensku, mama v Poľsku, no brat s otcom zostali na Ukrajine.
„Chcel som iba vyjadriť poďakovanie. Som vďačný všetkým Slovákom, ktorí nám pomáhajú. Lebo ja nerobím nič výnimočné, lebo ide o
Ukrajincov, ale títo ľudia pomáhajú úplne cudzím ľuďom,“ vyznal sa ukrajinský mladík.

ŠTUDENTKA AJ TLMOČNÍČKA

Neďaleko od neho sme vonku pri stanoch natrafili na mladú ženu, ktorá nosí na krku rovnakú kartičku ako Vasiľ. Okolo nej sa zhŕkol
kŕdeľ detí, ktoré si nechali kresliť na tvár. „Maľujem vlajku Ukrajiny na tvár, na ruky, všade, kde ľudia chcú. Stačí, že niekto zbadá, že
jednému človeku maľujem vlajku, ihneď je pri mne desať ďalších, ktorí chcú mať tak isto ukrajinskú vlajku. Je to prejav patriotizmu, ale aj
veľa Slovákov si ju dáva na znak podpory,“ informuje nás 19-ročná Gabriela, ktorá študuje politológiu na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Pochádza z centrálnej Ukrajiny z Kirovohradskej oblasti. Okrem vysokej školy pracuje ako čašníčka v bare a
najnovšie aj ako prekladateľka v utečeneckom centre. „Keď mám čas, neštudujem alebo nie som v práci, som stále tu a chcem pomáhať.
Chodím s ľuďmi po celom areáli a ukazujem im, kde sa môžu najesť či napiť. Riešim s nimi všetky problémy, chodím s nimi aj na políciu
ako tlmočníčka, keď si potrebujú vybaviť doklady,“ vyhlásila Gabriela, ktorej jej nová pracovná náplň dáva poriadne zabrať. „Nemyslela
som si, že to bude také ťažké. No keď asistujem ako prekladateľka pri psychológoch a počúvam tie hrozné príbehy, pomáha to aj mne.
Ja som nezažila na vlastnej koži vojnu, lebo som bola tu na Slovensku. Necítim to tak ťažko ako ľudia, ktorí tam boli,“ približuje a dodáva,
že takto sa vie lepšie vcítiť do situácie svojich krajanov. Polovica rodiny jej ušla pred vojnou na Západ, polovica zostala na Ukrajine. Vo
vojne sa tak ocitol jej starý otec, teta aj bratranci. „Snažíme sa komunikovať, keď sa dá, lebo v poslednom čase sa vyskytujú aj problémy
s internetom na ich strane. Hovoria mi o bombardovaní a to nezažívajú len vojaci, ale aj obyčajní ľudia z Ukrajiny,“ povie s maximálnym
nepochopením a so znechutením v hlase. Gabrieline prekladateľské služby sa rozhodneme využiť aj my, keď vidíme, ako vysoká
blondínka naberá množstvo detských šiat do tašiek pred humanitárnym stanom s darovaným oblečením.

POŠTA DO KYJEVA
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„Mám svoju kaviareň v Kyjeve, no keď 09:53 sa začala Page 1 vojna, tak som ju musela zavrieť. Mala som päť dievčeniec, ktoré u mňa
predtým robili. Jedna zamestnankyňa má šesťmesačné dieťa a tu som zháňala detské oblečenie pre ňu. Beriem toho viac, lebo to budem
posielať aj ďalším ľuďom na Ukrajinu,“ povie nám po ukrajinsky a Gabriela nám to následne preloží do slovenčiny. Žena sa volá Oksana
a vysvetľuje nám, že nedostatok ošatenia je na Ukrajine momentálne veľký problém. „V obchodoch nič také nemajú. Čo sa týka
oblečenia pre deti, tak to je najviac nedostatkový tovar,“ zdôraznila. Približuje, že detské oblečenie pošle na Ukrajinu poštou. „Veľmi sa
chcem poďakovať Slovákom za pomoc. Aj to, že všetky tieto veci pre deti môžem poslať na Ukrajinu zadarmo. Poslanie balíka do päť
kilogramov je bezplatné. Som za to veľmi vďačná,“ uvedie a zdôverí sa, že teraz býva u známych v Košiciach a veci zasiela na adresu
manželovi, ktorý zostal v Kyjeve. „Dúfam, že sa čoskoro budem môcť vrátiť na Ukrajinu. Nechcem žiť inde a tak to má väčšina Ukrajincov,
všetci sa chcú vrátiť. Mám tam muža aj rodičov. Všetci moji zamestnanci aj známi, ktorí tam zostali, sa teraz skrývajú v úkrytoch, lebo
bombardujú Kyjev. Tam si so sebou zobrali potraviny aj všetky teplé veci a deky.“ Dodáva, že ju upokojuje fakt, že jej syn je od hrôzy
vojny ďaleko, keďže študuje v Rakúsku medicínu. Slnečné lúče sa už pomaly schovávajú za obzor, no pred jedálenským stanom ešte
stále panuje mierny ruch. Žena, ktorá asistuje malému chlapčekovi pri kopaní do lopty, vyzerá smutne, vyčerpane aj odhodlane zároveň.
„Volám sa Tatiana a prišla som z Charkova. Všetko je tu v poriadku, môžeme sa tu najesť, napiť, dostali sme aj veci a oblečenie. Máme
už zabezpečený aj nocľah, v tomto smere je o nás postarané,“ hovorí nám. Z Ukrajiny prišla len pred pár hodinami a veľa si toho obzrieť
ešte v tábore nestihli. Priznáva, že ešte nevie, čo bude ďalej robiť a kam pôjde. Jediné, čo vie, je to, že dnes bude spať spolu so synom v
Michalovciach.

PRIESTRANNEJŠIE

Ukrajincov z hranice prevážajú kyvadlovou dopravou do stanového mestečka v Michalovciach.

BEZ ZÁZEMIA

Niektorí Ukrajinci sa zdržia len jednu noc a putujú ďalej. Iní zostávajú viac dní.

NONSTOP

Strava sa vydáva nepretržite. Pracovníci sa striedajú na denných a nočných službách.

Humanitárny hub pri Košiciach

Minulý týždeň otvorili v obci Haniska pri Košiciach medzinárodné humanitárne logistické centrum. Po Poľsku a Rumunsku ide o tretí
takzvaný humanitárny hub, ktorý má pomôcť pri preprave humanitárneho materiálu z členských štátov Európskej únie cez územie
Slovenska na Ukrajinu. Jeho zriadením sa má zvýšiť nielen kapacita, ale aj rýchlosť dodania humanitárnej pomoci. Štátu sa centrum
podarilo vytvoriť v spolupráci so súkromným sektorom a jeho kapacita je približne 1 100 paliet denne, čo je jeden celý vypravený vlak,
alebo 33 kamiónov humanitárnej pomoci. Otvoriť ho prišiel do Hanisky premiér Eduard Heger a ako prvý materiál naložili do kamiónov
hasičskú techniku z Rakúska. V areáli súkromnej spoločnosti je prekladisko na širokoroschodnú železničnú trať aj colný úrad a z tohto
miesta budú smerovať vlaky už priamo na východ. „Vagóny dostaneme z ukrajinskej strany, možno z toho vznikne vlak, možno len pár
vagónov. Podľa pokynu sa to naloží, vystavia sa papiere, všetky dokumenty, zavrie sa vagón a ide na Ukrajinu,“ priblížil Ľubomír Sopko
zo spoločnosti Interport, ktorá vlastní areál prekladiska.

HUMANITÁRNY HUB

Kapacita centra je približne 1 100 paliet denne, čo je jeden celý vypravený vlak, alebo 33 kamiónov humanitárnej pomoci.

DUCHOVNÁ OPORA

Utečencom pomáha aj sestra Ester z gréckokatolickej konfesie.

UŽ LEN LEPŠIE

Dobrovoľníci si myslia, že to najhoršie už majú utečenci za sebou.

DETI BEZ DOMOVA

Namiesto návštevy školy či škôlky ukrajinské deti čakajú v Michalovciach a nevedia, čo s nimi bude.

CHVÍĽKA RELAXU

Dobrovoľníci sa snažia rôznymi aktivitami pomôcť utečencom aspoň na chvíľu zabudnúť na vojnu.

POČET KLESOL

Posledné dni hranice prekročilo menej ľudí, no vyčerpanie dobrovoľníkov stúpa.
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Na UPJŠ v Košiciach pripravili pre Ukrajincov kurz slovenčiny

V zozname evidujú už ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorí chcú opakovať vždy po dvoch týždňoch.

Košice 30. marca (TASR) – Pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje v týchto dňoch Centrum
jazykovej prípravy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CJP FF UPJŠ). Prvý dvojtýždňový kurz sa začal
28. marca a potrvá do 8. apríla.

"Zo 16 aktuálnych študentov majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných odborov – medzi nimi aj
vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka," informovala vedúca katedry
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie fakulty Marianna Sedláková.

V zozname evidujú už ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorí chcú opakovať vždy po dvoch týždňoch. Na ňom by participovali aj
študenti slovenského jazyka a literatúry z katedry a externí učitelia.

"Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň 90-minútové lekcie plus jednu víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z
radov študentov alebo zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze," priblížila Sedláková. Vyučovanie prebieha každý deň s inou
lektorkou.

"Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách – získajú
takzvaný jazyk na prežitie. Zároveň im bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu," doplnila vedúca katedry. Silno motivovaní študenti
by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním.

Autor: TASR
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Pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje v týchto dňoch Centrum jazykovej prípravy Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Kurz má dva týždne. "Zo 16 aktuálnych študentov majú všetci stredoškolské
alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných odborov," informovala vedúca katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
fakulty Marianna Sedláková. (tasr)
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Košice: Na UPJŠ pripravili pre Ukrajincov intenzívny kurz slovenčiny

Košice 30. marca (TASR) – Pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje v týchto dňoch Centrum
jazykovej prípravy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CJP FF UPJŠ). Prvý dvojtýždňový kurz sa začal
28. marca a potrvá do 8. apríla. "Zo 16 aktuálnych študentov majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných
odborov – medzi nimi aj vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka," informovala
vedúca katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie fakulty Marianna Sedláková. V zozname evidujú už ďalších 15
záujemcov o rovnaký kurz, ktorí chcú opakovať vždy po dvoch týždňoch. Na ňom by participovali aj študenti slovenského jazyka a
literatúry z katedry a externí učitelia. "Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň 90-minútové lekcie plus jednu
víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z radov študentov alebo zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze," priblížila Sedláková.
Vyučovanie prebieha každý deň s inou lektorkou. "Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v
najbežnejších životných situáciách – získajú takzvaný jazyk na prežitie. Zároveň im bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu,"
doplnila vedúca katedry. Silno motivovaní študenti by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním.
hol liv
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Na UPJŠ v Košiciach pripravili pre Ukrajincov kurz slovenčiny

Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách – získajú
takzvaný jazyk na prežitie, uviedla Marianna Sedláková.

Košice 30. marca (TASR) – Pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje v týchto dňoch Centrum
jazykovej prípravy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CJP FF UPJŠ). Prvý dvojtýždňový kurz sa začal
28. marca a potrvá do 8. apríla.

"Zo 16 aktuálnych študentov majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných odborov – medzi nimi aj
vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka," informovala vedúca katedry
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie fakulty Marianna Sedláková.

V zozname evidujú už ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorí chcú opakovať vždy po dvoch týždňoch. Na ňom by participovali aj
študenti slovenského jazyka a literatúry z katedry a externí učitelia.

"Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň 90-minútové lekcie plus jednu víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z
radov študentov alebo zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze," priblížila Sedláková. Vyučovanie prebieha každý deň s inou
lektorkou.

"Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách – získajú
takzvaný jazyk na prežitie. Zároveň im bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu," doplnila vedúca katedry. Silno motivovaní študenti
by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním.
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Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach realizujú pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny

Pridajte komentár

1 min. čítania

Centrum jazykovej prípravy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CJP FF UPJŠ) realizuje od 28. marca do
8. apríla 2022 pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny.

Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň 90-minútové lekcie (plus jednu víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z
radov študentov alebo zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze). Vyučovanie prebieha každý deň s inou lektorkou CJP alebo
Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie (KSSFaK) FF UPJŠ. Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní
dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách – získajú tzv. jazyk na prežitie. Zároveň im bude vydané potvrdenie o
absolvovaní kurzu. Silno motivovaní študenti by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním (po
usmernení našimi profesionálnymi lektorkami, odporúčaním študijnej literatúry).

Zo 16 aktuálnych študentov (15 žien a 1 muž) majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných odborov –
medzi nimi aj vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka.

Máme už zoznam ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorý chceme opakovať vždy po dvoch týždňoch. Na nich by participovali aj
študentky a študenti slovenského jazyka a literatúry z našej katedry a externí učitelia.

tlačová správa

Autor: Zobraziť všetky články || tlačová správa | Zobraziť všetky články || tlačová správa

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/727052778/037bbcd91db78ad153d3?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTEyOTU5ODMsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzI3MDUyNzc4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.L-D5ASI-fGKJYcpJr8OBekJ5GaSDuOVXwmXlp2ppSOc
https://app.monitora.sk/article/727052778/037bbcd91db78ad153d3?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NTEyOTU5ODMsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzI3MDUyNzc4LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.L-D5ASI-fGKJYcpJr8OBekJ5GaSDuOVXwmXlp2ppSOc
https://indexmag.sk/2022/03/30/na-filozofickej-fakulte-upjs-v-kosiciach-realizuju-pilotny-intenzivny-kurz-slovenskeho-jazyka-pre-utecencov-z-ukrajiny/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 13
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika zorganizovala pre Ukrajincov kurz slovenčiny. ZDROJ: wikipedia.org

KOŠICE – Pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje v týchto dňoch Centrum jazykovej prípravy
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prvý dvojtýždňový kurz sa začal 28. marca a potrvá do 8. apríla.

“Zo 16 aktuálnych študentov majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných odborov – medzi nimi aj
vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka,” informovala vedúca katedry
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie fakulty Marianna Sedláková.

V zozname evidujú už ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorí chcú opakovať vždy po dvoch týždňoch. Na ňom by participovali aj
študenti slovenského jazyka a literatúry z katedry a externí učitelia.

“Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň 90-minútové lekcie plus jednu víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z
radov študentov alebo zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze,” priblížila Sedláková. Vyučovanie prebieha každý deň s inou
lektorkou.

“Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách – získajú
takzvaný jazyk na prežitie. Zároveň im bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu,” doplnila vedúca katedry. Silno motivovaní študenti
by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním.
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Košice: Pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny realizuje v týchto dňoch Centrum jazykovej prípravy
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prvý dvojtýždňový kurz sa začal 28. marca a potrvá do 8. apríla.

Študenti sú z rôznych odborov

„Zo 16 aktuálnych študentov majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie a sú z rozličných odborov – medzi nimi aj
vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka,“ informovala vedúca katedry
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie fakulty Marianna Sedláková.

Kurz sa bude opakovať vždy po dvoch týždňoch

V zozname evidujú už ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorí chcú opakovať vždy po dvoch týždňoch. Na ňom by participovali aj
študenti slovenského jazyka a literatúry z katedry a externí učitelia. „Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň
90-minútové lekcie plus jednu víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z radov študentov alebo zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze,“
priblížila Sedláková. Vyučovanie prebieha každý deň s inou lektorkou.

Naučia sa „jazyk na prežitie“

„Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách – získajú
takzvaný jazyk na prežitie. Zároveň im bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu,“ doplnila vedúca katedry. Silno motivovaní študenti
by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním.
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