ODBORNÉ JAZYKOVÉ KURZY
Názov podujatia:

Odborné jazykové kurzy anglického jazyka s prípravou na medzinárodnú
skúšku

Forma podujatia:

dištančná – prostredníctvom online platforiem

Trvanie kurzov:

november 2021 – júl 2022 (tri semestre)

Periodicita kurzov:

2x týždenne v trvaní 90 minút

Názov projektu:

Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných
zamestnancov (kód projektu ITMS2014+: 314021M248)

Anotácia:
Nadstavbové odborné jazykové kurzy anglického jazyka budú rozdelené do troch semestrov. Účastník
absolvuje spolu 100 hodín výučby.
Výučba sa bude konať 2x do týždňa v trvaní 90 minút počas pracovných dní.
Každý mesiac výučby bude rozdelený na dva bloky a bude mať spoločné dve témy na základe
medzinárodného sylabu TOLES.
BLOK 1:
Každá párna lekcia v prvom a druhom týždni daného mesiaca bude zameraná na právnickú
terminológiu k danej téme a analýzu a diskusiu k danej téme na pozadí európskeho práva
a prípadových štúdii ESĽP alebo SD EÚ.
Každá nepárna lekcia v prvom a druhom týždni daného mesiaca bude zameraná na právnickú
terminológiu k danej téme z pohľadu medzinárodného sylabu TOLES na pozadí štandardizovaných
materiálov k príprave na skúšku.
BLOK 2:
Blok 2 bude zameraný na špecifiká danej témy so zameraním na jazykovú produkciu a detailnejší
rozbor právnických vzťahov v anglickom jazyku.
Každá párna lekcia v treťom a štvrtom týždni daného mesiaca bude zameraná na precvičenie
terminológie v kontexte autentickej situácie na pozadí autentických zdrojov európskeho práva a
miniprezentácie zamerané na komparáciu dopadu prípadových štúdie ESĽP alebo SD EÚ.
Každá nepárna lekcia v treťom a štvrtom týždni daného mesiaca bude zámerná na precvičenie
testovacích stratégií k danej téme z pohľadu medzinárodného sylabu TOLES na pozadí
štandardizovaných materiálov k príprave na skúšku a nácvik písomného prejavu.
Všetky aktivity, aj tie v lekciách párnych (právnická angličtina) aj v nepárnych (príprava na skúšku)
budú naďalej zamerané na komunikáciu s využitím autentických materiálov, prípadových štúdií a
audio a video záznamov z relevantného prostredia.
Vedenie jazykového kurzu je cielene nastavené tak, aby v prípade problémov s dochádzkou vo
frekvencií dvakrát týždenne,
 mali účastníci naďalej možnosť náhradného plnenia na online platforme,
 mali účastníci v prípade jednej absencie v týždni prebrať tú istú problematiku, nakoľko v ten
istý týždeň bude preberaná tá istá matéria.
 mali účastníci možnosť si vybrať, či sa budú viac zameriavať na prípravu na skúšku a
preferenčne navštevovať v prípade časovej tiesne nepárne lekcie (príprava na skúšku) alebo
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komunikáciu na právnické témy v angličtine a preferenčne navštevovať párne lekcie
(právnická angličtina).
Cieľom prvého semestra bude zameriavať sa už v tomto pokračovaní výhradne na právnické témy a
pripraviť účastníkov kurzu tak, aby v druhom semestri už po prvom mesiaci mali také penzum znalostí
z oblasti TOLES skúšky, že budú môcť absolvovať „rozradzovací test na nečisto”. Ku koncu druhého
semestra účastník bude vedieť, na ktorý stupeň skúšky sa bude v treťom semestri intenzívne
pripravovať.
Sylabus je zároveň nastavený tak, aby mali aj tí účastníci, ktorí z nejakých dôvodov nebudú chcieť
skúšku absolvovať, možnosť naďalej rozvíjať v prvom rade komunikačné schopnosti z oblasti
právnickej terminológie a mali možnosť diskutovať na pozadí medzinárodného skúškového sylabu na
zaujímavé témy a o zaujímavých prípadových štúdiách.
Posledný semester bude najmä v nepárnych lekciách výrazne zameraný na špecifickú prípravu na
skúšku a nácvik skúškových zručností, účastníci sa nemusia obávať, že by im bola odporučená skúška,
ktorá bude nad ich možností, lektori budú prihliadať na celú radu faktorov. V tomto kurze na rozdiel
od predchádzajúceho bude venovaný čas aj na nácvik písomného prejavu.
Nadstavbové jazykové odborné kurzy budú na všetkých úrovniach zdôrazňovať jedinečnú príležitosť
doplniť si profesijné portfólio o medzinárodne uznávanú jazykovú skúšku so zameraním na profesijnú
anglickú terminológiu.
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