Predmetová komisia cudzích jazykov
Mgr. Mária Fašangová, predsedníčka predmetovej komisie cudzích jazykov
Keď sa vrátime do neďalekej minulosti, do druhej polovice
osemdesiatych rokov minulého storočia, na škole sa ako
povinný vyučoval iba jeden cudzí jazyk – ruský. Ďalšie dva
cudzie jazyky – anglický a francúzsky – sa vyu čovali ako
nepovinné, s dotáciou 2 hodiny týždenne.
Až v šk. roku 1990/1991 sa tieto jazyky začali vyučovať ako
povinné, s dotáciou 3 hodiny týždenne, pri čom žiaci si mohli
vybrať jeden z nich. Ruský jazyk sa prestal vyučovať
v školskom roku 1990/1991.
V šk. roku 1992/93 pribudol aj jazyk nemecký, čím sa pre
študentov rozšírili možnosti výberu. V odbore TIS si vyberali
dva jazyky, v odbore ELE iba jeden.
Od začiatku sa študenti učili cudzí jazyk v špeciálnych triedach, vybavených
potrebnou technikou.
Študenti našej školy sa pravidelne zú častňujú školských, okresných a krajských kôl
olympiád v anglickom a nemeckom jazyku. V šk. rokoch 2001/02 a 2002/03 sa na
SPŠE konali krajské kolá olympiády v anglickom jazyku.
Od šk. roku 1992/93 sa pravidelne organizujú poznávacie zájazdy do Viedne, Paríža
a Londýna.
V školskom roku 2006/07 škola získala grant na vybavenie jazykovej u čebne 14
počítačmi v rámci projektu MŠ SR „Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ.“
V súčasnosti sa na SPŠE vyučujú 3 cudzie jazyky: anglický, nemecký
a francúzsky. Od šk. roku 2007/08 sa všetci študenti povinne u čia 2 cudzie jazyky,
pričom jeden jazyk je hlavný (maturitný) s dotáciou 3 hodiny týždenne po čas celého
štúdia a druhý je vedľajší, s dotáciou 3 hodiny týždenne v 1. a 2. ro čníku a 2 hodiny
týždenne v 3. a 4. ročníku. Od šk. roka 2004/05 je cudzí jazyk jedným z povinných
maturitných predmetov.
Mgr. Mária Fašangová, predsedníčka PK CJ
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