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Jazyková škola
s oprávnením vykonávať štátne skúšky.



Jazyková škola Plzenská 10, Prešov

 Štátna jazyková škola s oprávnením vykonávať 

štátne jazykové skúšky z cudzích jazykov na úrovni 

B2 – C2 

 Skúškové centrum Goetheho – Inštitútu – skúšky 

Goethe Zertifikat B1, B2, C1

 Priemerný počet poslucháčov za rok - 1500 

 Na trhu od roku 1963



O budovu sa delíme 

so Strednou priemyselnou školou stavebnou



Jazyková škola, Prešov

Kto 

sme?

 Máme klientov vo veku od 9 rokov ako 

aj špecializované kurzy pre dospelých 

 Ponúkame kurzy v 6 cudzích jazykoch

 Kurzy prebiehajú od septembra do júna 

v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne 

 Kurzy pre dospelých ako aj študentov 

so zameraním na aktuálne potreby na 

trhu práce



Motivácia na zapojenie sa do projektu

 Tri učebne vybavené interaktívnymi tabuľami

 12 učební vybavených dataprojektormi

 Každý učiteľ má vlastný školský notebook

 Potreba reagovať na trendy v technologickom vývoji ako aj 
zatraktívnenia jazykových kurzov 

 Podporiť zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiacich sa

 Reagovať na zvýšený dopyt po zaujímavejšom 
a interaktívnejšom vzdelávaní

 Implementovať nadobudnuté poznatky do vyučovacieho 
procesu a inovovať jazykové kurzy

 Prispôsobiť sa skutočným potrebám regionálneho aj 
európskeho pracovného trhu a vzdelávania



Európsky plán rozvoja 

Jazykovej školy

 motivácia 

pedagogických 

zamestnancov školy

 získanie nových 

prístupov, metód 

vo vyučovacom procese

 zefektívnenie využívania 

IKT na vyučovaní

 príprava poslucháčov 
na uplatnenie sa na trhu 
práce

 zatraktívnenie 
a zefektívnenie výučby 
v kurzoch

 oslovenie čo najširšej 
vrstvy záujemcov 
o jazykové vzdelávanie

Krátkodobé ciele Dlhodobé ciele 



Hľadanie partnerov

 Náš partner –
Univerzita v Alicante

 Účastníčka tejto mobility 
si informácie o univerzite 
v Alicante vyhľadala na 
internete

 Spojila sa s nimi 
prostredníctvom 
elektronickej pošty

 Náš partner – Pilgrims Ltd
– jazyková škola

 Účastník tejto mobility sa 
už kurzu na tejto jazykovej 
škole zúčastnil predtým

 Prvýkrát sa s programom 
jazykovej školy Pilgrims 
oboznámil na seminári 
organizovanom 
v Metodickom centre

Mobilita č. 1 Alicante Mobilita č. 2 Canterbury 



Výber účastníkov mobilít a ich príprava

 Obaja účastníci mobilít sa už podobných kurzov 

zúčastnili a mali veľké skúsenosti s prácou s IKT.

 Obe mobility boli spojené s využívaním 

audiovizuálnych materiálov ako aj IKT vo 

vyučovacom procese.

 Podaniu prihlášky predchádzalo získavanie 

informácií na internete ako aj komunikácia s už 

úspešnými uchádzačmi o daný grant.



Univerzita v Alicante



Mobilita č. 1 - Inštitút jazykov na 

Univerzity v Alicante - Španielsko

 Názov kurzu : Creando en español

 Kurz bol zameraný na dva aspekty výučby cudzích 
jazykov:

- využívanie audiovizuálnych prostriedkov 
na hodinách cudzieho jazyka

- umenie ako didaktický prostriedok vo výučbe 
cudzích jazykov, využitie fotografie a výtvarného 
umenia s použitím moderných technológií 
vo výučbe cudzieho jazyka

 Realizácia mobility:  11. 7. 2016 – 22. 7. 2016



Účastníci kurzu v Alicante



Univerzita Kent vo Veľkej Británii - mesto Canterbury



Mobilita č. 2 – Pilgrims Ltd –

jazyková škola na univerzite Kent

 Názov kurzu - Practical Uses of  Technology 

in Language Classroom 

 Kurz bol predovšetkým zameraný na využívanie 

informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní

cudzích jazykov

 Ďalšie doplnkové dobrovoľné kurzy so zameraním 

na kreatívnu metodológiu vo vyučovaní

 Realizácia mobility – 31. 7. 2016 – 13. 8. 2016



Účastníci kurzu v Pilgrims aj so školiteľmi



Praktické aspekty

 Využívanie materiálov, ktoré sme získali na kurze, 

priamo na vyučovacích hodinách

 Niektoré tematické plány vytvorené v priebehu 

mobilít priamo využiteľné vo vyučovacom procese

 Oboznámenie sa s počítačovými aplikáciami 

a možnosťami ich využitia pri príprave na vyučovací 

proces



Kultúrny aspekt mobilít

 Súčasťou mobilít boli aj návštevy historických miest 

v Canterbury, ako napríklad slávna Katedrála 

v Canterbury, múzeum Marlowa a pod.

 Rovnako návšteva historických miest v Alicante



Canterbury Cathedral



Múzeum archeológie v Alicante



Monitorovanie mobilít

 Pravidelný mailový kontakt s vysielajúcou 

organizáciou

 Po návrate podrobné informácie spojené 

s priebehom a výstupom z oboch mobilít

 Poskytnutie materiálov kolegom a informovanie 

o nových poznatkoch a skúsenostiach



Hlavné výstupy projektu

 Obohatenie a spestrenie vyučovacích metód 

v súlade s najnovšími trendmi

 Zhotovenie fotokópií materiálov získaných 

v priebehu mobilít

 Vytvorenie prezentácií ako zdroja informácií 

o využívaní najnovších trendov a počítačových 

aplikácií

 Zefektívnenie využitia technického zabezpečenia 

učební



Dopad projektu a Európsky

plán rozvoja Jazykovej školy

 Absolvovaním kurzov na zahraničných inštitúciách sa jej 
účastníci oboznámili s novými vyučovacími metódami 
z rôznych krajín Európskej Únie

 V priebehu diseminácie sa účastníci podelili 
o  skúsenosti a poznatky s ostatnými vyučujúcimi, čím 
prispeli k zefektívneniu ich vyučovacích metód

 Získanie nových prístupov, metód vo vyučovacom 
procese na základe potrieb Európskej Únie

 Príprava poslucháčov na uplatnenie sa na trhu práce

 Zatraktívnenie a zefektívnenie výučby v kurzoch

 Motivácia pedagogických zamestnancov školy



Diseminácia/Šírenie výsledkov projektu

 Realizované na základe stretnutí  zamestnancov 
Jazykovej školy, na ktorých boli predstavené kurzy, 
ktorých sa pedagógovia zúčastnili

 Boli oboznámení s aktivitami prebiehajúcimi na 
kurze a najnovšou metodikou výučby

 Účastníci projektu zhotovili metodické príručky, ktoré 
môžu používať všetci zamestnanci školy

 Mobility pedagógov sú prezentované na 
internetovej stránke školy, vo forme prezentácií, 
materiály sú k dispozícii odbornej/laickej verejnosti



Ďakujeme za pozornosť


