
Štruktúrovaný kurz Erasmus+ KA101 Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania  

Londýn, Veľká Británia  

ČÍSLO ZMLUVY – 2018-1-SK01-KA101-046213  

Be a social and professional school with the help of Erasmus+  
  

  V rámci projektu  Erasmus+  zameraného na rozvoj jazykových  zručností som v dňoch 16. 09. - 29. 09. 

2018 absolvoval jazykový kurz v Londýne vo Veľkej Británii.  Po celú dobu pobytu v Londýne som bol ubytovaný 

v časti Qeens Park v rodine pani Alison, ktorá mi pri večeri  s povinnou konverzáciou vytvárala priam domácu 

atmosféru.  

Jazykový kurz som absolvoval v medzinárodnej jazykovej škole Frances King sídliacej na Gloucester Road 77. 

Skupina, do ktorej som bol zaradený bola tvorená študujúcimi z celého sveta. Z Európy boli zastúpené krajiny – 

Francúzko, Rusko, Taliansko. Z iných končín sveta tvorili výraznú skupinu študenti zo Saudskej Arábie a Japonska, 

individuálne bolo zastúpenie z Brazílie, Argentíny, Južnej Kórei, Kazachstanu ...   

Vyučovanie začínalo o 9.00 h. a končilo o 14.00 h. Každý deň sa skladal z dvoch častí-lekcií z gramatiky                            

a konverzačných cvičení. Dôraz bol kladený na zlepšenie komunikačných zručností a správnej výslovnosti.                    

V priebehu kurzu sme absolvovali kontrolné cvičenia na základe ktorých niekoľkých študentov preradili do skupín 

s nižšou alebo vyššou jazykovou úrovňou.  

Kurz mi výrazne pomohol zlepšiť komunikačné zručnosti a rozšíril  moje poznatky o hostiteľskej krajine  

a zvlášť o Londýne. Zároveň som mal možnosť spoznať zaujímavých ľudí z celého sveta a dozvedieť sa nové 

informácie o ich kultúre, spoločnosti i politickej situácii. Po škole som mal dostatok času na prehliadky tradičných 

miest i skvostov, ktoré Londýn ponúka.  

Okrem múzeí, galérií, pamätných miest, architektúry a ruchu multikultúrneho veľkomesta, si najviac cením návštevu 

Royal Albert Hall s Beethovenovou 9. symfóniou S ódou na radosť.  

Ďakujem programu ERASMUS+ za možnosť zúčastniť sa školského vzdelávania a odporúčam všetkým, 

ktorí majú možnosť zapojiť sa do programu, aby ho využili a získali tak vedomosti a skúsenosti pre osobný rozvoj     

i rozvoj svojej školy.  

  

   
So spolužiakmi Satumi z Japonska a Antóniom z Argentíny   Little Venice-trocha pokoja v rušnom centre Londýna  
 

 
  

Londýn – kontrast histórie a súčasnosti   


