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Cieľ a cieľové skupiny projektu 
Cieľ: - podporiť výučbu cudzích jazykov s odborne zameranou 

terminológiou zameranou na jednotlivé témy 
z elektrikárskeho  prostredia 

 
Ako svoj hlavný výstup bude projekt  ponúkať učebnice pre výučbu 
angličtiny a nemčiny (1-3. ročník), doplnené o e-learningové cvičenia. 

Lekcie budú detailne zamerané na jednotlivé témy 
z elektrikárskeho  prostredia, doplnené o najdôležitejšie gramatické 
javy. Na projekte pracuje partnerstvo  z Slovenka, Českej Republiky, 

Anglicka, Fínska. Zo Slovenska -  štyrmi odbornými školami  a jednou 
odbornou školou z Českej Republiky. 



FLASH Life 
Koncepcia:  
• rastúca potreba jazykového vzdelávania na stredných odborných 
školách 
 
Príprava fáza: 
• Projektová dokumentácia 

 
 
Život projektu: 
• Implementácia aktivít konzorciou z  SK, FI, GB, CZ 

 
 
Po projekte:  
• udržateľnosť 
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August 2017 
 
 
 
 



Čo je FLASH ?  
 

•reaguje na potrebuje chýbajúcich inovatívnych výučbových a študijných materiály pre 
výučbu cudzích jazykov v odbornej profesii elektrikárov v systéme odborného 
vzdelávania a prípravy na Slovensku a v Českej Republike 
 
•sa zameriava na vyplnenie diery medzi existujúcimi potrebami žiakov a reálnymi 
možnosťami,  ktoré školy v súčasnosti môžu ponúknuť 
 
•podporuje odborne zamerané štúdium cudzích jazykov, a to prostredníctvom rozvoja 
on-line LMS platformy, vrátane interaktívnych e-learningových modulov, učebnice,  
metodiky pre učiteľov, interaktívneho on-line slovníka 
 
 
 

 
 



Partnerstvo FLASH 



Intelektuálne výstupy projektu 
 
Počas trvania projektu bude vyvinutých: 
 
•600 e-learningových interaktívnych obrazoviek pre učebné elektrikárske 
odbory na výuku anglického a nemeckého jazyka 
 

•manuál pre učiteľov na používanie LMS 
 
•6 učebníc odbornej  angličtiny a nemčiny pre elektro odbory 
 

•metodiky pre učiteľov ku každej vytvorenej  učebnici 
 
•multijazykový online slovník pre elektrikárov 
 
•100 obrazoviek - obrázkov, 2D, 3D animácií a videí 
 

 
 

 
 







• Part A - situation 
 

• Part B - presentation 
 

• Part C – grammar, questions, 
 

• Part D – complete presentation, reflection 



• working with songs/youtube 
• drawing, movinf + speaking (creative activities) 
• letter excercises (starting with letter …) – hrát si s písmenkama 
• describing picture, working with Picture, not only illustrative 
• more combination of vocational texts and language studies –  
• Working with internet (extra excercices, motivation/challenges) 
• Role plays 
• Project short at the end of the unit 
• Applying for a job 
• Project week? 
•  1 unit/2 weeks 
•  Find opposites, synonyms, irregular verbs, preposition placing,… 
• Posters (working with them)  
• Create pricelist, business cards,… 

 



 

FIRST GRADE: 
1. Being an Electricican – A Trade For Life - What Electricians Can Do ?   
2. A Good Way To Know Your Tools - , 
3.Speaking About Elementary Component Values 
4.Household Gadgets and Devices 
5. House planning 
6. Telco and security systems 
7. Lighting 
 



Second GRADE 
  

1 . Phone Call With a New Customer  
2. Fixed Budget and Installation Cost of the New Project 
3. Complaints and after instalation care  AND Dealing with a Difficult 

Client - 
4. Starting and Promoting My Own Business 
5. Working Abroad 
6. Orders and claims 
7. Building an Electrical Installation 

 



THIRD GRADE:  
 

1. Safety At Work and Electro Code 
2. Power plants tour 
3. Future of My Career – A Dream Employment 
4. Speaking with the director 
5. Applying For a New Job 
6. Workiáng abroad 
 

 



Katarína Faidzen 
Projektový manažér 
Koordinátorprojektu FLASH 
kfaidzen@cfme.net 

 

Ďakujem 
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