
 

ŠPANIELSKO 1 
 

V januári naše 3 pani učiteľky, pani učiteľka Vašeková, Mrázová a Kubiňáková, absolvovali 

prvý turnus ohľadom kurzu Job shadowing v španielskom Jaéne v dňoch od 17. do 25.1.2015. Ako 

zahraničnú cestu hodnotia? 

Pani učiteľka Vašeková: „Môžem vyjadriť úplnú spokojnosť so zahraničnou služobnou cestou, 

keďže som nadobudla nové pracovné skúsenosti, získala som nové vedomosti a zručnosti, spoznala 

som novú kultúru a samozrejme zlepšenie jazykových znalostí tiež hralo dôležitú rolu. Som si istá, 

že všetky tieto získané vedomosti zo mňa urobia lepšiu učiteľku a tým pádom aj spokojnejších 

žiakov a rodičov. Prostredníctvom Erasmus + som získala motiváciu pracovať v ostatných členských 

štátoch Európskej únie. Na záver musím dodať, že i keď mnohé veci sa mi na španielskom 

vzdelávacom systéme páčili viac ako u nás a uvítala by som ich aplikovanie do vyučovania na 

našich slovenských školách, vedomosti našich detí z anglického jazyka nezaostávajú za 

vedomosťami ostatných detí v EÚ.“ 

Pani učiteľka Kubiňáková: „Celý program hodnotím veľmi pozitívne. Prípravné obdobie – 

usmerňovanie e-mailami zo strany organizátora bolo dostatočné. V rámci kurzu boli školy pre nás 

vhodne vybraté podľa toho, kde pôsobíme aj doma, takže Job Shadowing splnil pre mňa svoj účel. 

Tento program mi dal veľmi veľa aj po stránke vývoja mojich jazykových zručností z angličtiny 

a spoznávania bežného života Španielov ako i Holanďanov (boli účastníkmi našej skupiny), čo je 

všetko možné následne využiť v mojej učiteľskej práci. Rovnako sa vyskytli aj ďalšie možnosti 

spolupráce minimálne na báze spolupráce škôl. Všetci v Španielsku boli veľmi milí, ústretoví a 

nápomocní (tím English Matters, univerzitní profesori, riaditelia, učitelia a zamestnanci škôl, 

zamestnanci hotelov i reštaurácií, náhodní okoloidúci, ktorých sme požiadali o pomoc…), čo dobré 

myšlienky projektu Erazmus+ vo mne ešte viac umocňujú a zanechávajú len pozitívne spomienky. 

Pani učiteľka Mrázová: „Stretnutia sa konali formou prednášok, prezentácií a návštev základných 

bilingválnych škôl. Moja počiatočná nesmelosť komunikovať v anglickom jazyku sa rozplynula 

práve pri deťoch a kolegoch v školách. Mala som možnosť vidieť výučbu v anglickom jazyku na I. 

stupni s využitím interaktívnej tabule. Riaditelia a učitelia v školách boli veľmi milí, ústretoví 

a nápomocní a tiež sa zaujímali o školstvo na Slovensku a vyučovanie na našej škole. 

 Po tomto pobyte môžem povedať, že nie sme o nič horší pedagógovia ako naši kolegovia 

v Španielsku a právom môžeme byť hrdí na svoju prácu a výsledky našich žiakov. Mňa osobne 

tento kurz priviedol k potrebe sebazdokonaľovania sa v anglickom jazyku.“ 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. 
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií 
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). 



 


