
Čo je VOCAL?  Projekt VOCAL (www.vocalproject.eu) je svojou metódou 
a štruktúrou pokračovaním predchádzajúceho úspešného projektu EÚ pod 
názvom Problem SOLVE (www.problemsolve.org).  Hlavnými témami sú 
cestovanie, ubytovanie, spoločenský život, núdzové situácie a pôsobenie 
na pracovnom mieste.  Novým prvkom, ktorý obsahuje projekt VOCAL je 
dodatočná časť LSP - Language for Specific Purposes (jazyk orientovaný 
na špecifické účely).  Táto sa bude zaoberať oblasťou obchodu 
a podnikania, turistikou, bankovníctvom a službami a inžinierstvom.  
Ľahko dostupné a praktické materiály sa nachádzajú na webovej stránke 
a používatelia si môžu vyskúšať virtuálne situácie, do akých sa môžu pri 
pobyte v zahraničí dostať, pričom majú k dispozícii všeobecnú ako aj 
technickú slovnú zásobu.  Nájdu tam všeobecné informácie o hostiteľskej 
krajine a jej zvyklostiach, virtuálne sa pripravia na rozličné situácie, 
v ktorých sa môžu ocitnúť. 
 
Pre koho je VOCAL určený?  Cieľovou skupinou sú poslucháči, ktorí sa 
pripravujú na prax v zahraničí.  Projekt VOCAL je zameraný na prípravu 
študentov na mobilitný pobyt v zahraničí.  Táto príprava ponúka zlepšenie 
praktických jazykových schopností a zároveň dáva poznatky 
o zvyklostiach v danej krajine.  Táto jazyková a kultúrna príprava sa 
dosiahne prostredníctvom virtuálnych ciest, ktoré účastník budúceho 
mobilitného pobytu absolvuje prostredníctvom dostupného materiálu na 
webovej stránke. 
 
Balíky webových riešení zohľadňujú rozličné spôsoby učenia sa 
a interaktívne materiály poskytujú autonómne prostredie pre štúdium, 
v ktorom sú zároveň zapracované aktuálne situácie vonkajšieho 
prostredia. 
 
VOCAL – kvalita a výskum:  Prv než sa vytvorí plán pre tvorbu on-line 
materiálov, partneri projektu VOCAL zisťujú potreby študentov 
prostredníctvom dotazníka, ktorý vyplní štatistická skupina študentov 
v každej partnerskej krajine.  Cieľom je získať istotu, že vytvorené 
materiály budú relevantné a založené na potrebách študentov.  Obsah, 
virtuálne cesty, otázky a kvízy sú dôsledne skúmané a pripravované 
najprv v pôvodnom jazyku a testované skupinou študentov, ktorí sa 
zúčastnili mobilitného pobytu.   
 
Materiály VOCAL:  Materiály dostupné na Internete sú vytvorené v rámci 
projektu bilingválne (t.j. vytvorené v cieľovom jazyku každej partnerskej 
krajiny a dostupné aj v angličtine).  Pozostávajú z jazykových cvičení 
a testovania poznatkov o danej krajine a jej zvyklostiach, pričom študenti 
musia riešiť praktické situácie v rámci virtuálnej cesty počas pobytu 
v zahraničí.  Tento spôsob povzbudzuje študentov, aby vedeli odstrániť 
akékoľvek potenciálne problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v inej 
krajine.  Hlavným cieľom týchto prípravných modulov je umožniť 
študentom zlepšiť si svoje jazykové znalosti a pomôcť im získať čo najviac 
znalostí o spôsobe života v hostiteľskej krajine, pričom sa zameriavame na 



oblasti cestovania po krajine, možnosti ubytovania, spoločenského života, 
núdzové situácie a pracovný život a v rámci komponentu LSP (viď vyššie) 
na oblasti týkajúce sa obchodovania a podnikania, turistiky, bankovníctva 
a služieb a oblasť inžinierstva.   
 
Logický princíp a dopad projektu:  Tento projekt je praktickou 
a inovatívnou pedagogickou odpoveďou na potreby jazykovej prípravy ako 
aj pripravenosť na reálie danej krajiny pred praxou v zahraničí.  Cieľom je 
poskytnúť tým, ktorí získali možnosť mobilitného pobytu, praktickú 
a užitočnú prípravu na pobyt a prispieť k úspešnej integrácii v krajine, 
pričom tí, ktorí sa učia, môžu získať maximum po jazykovej stránke ako aj 
po stránke znalosti krajiny.  Znalosť moderných jazykov znamená väčšiu 
schopnosť pôsobiť na rôznych miestach, pričom multilingválnosť je jednou 
z najdôležitejších a špecifických hodnôt v Európe, ktorá prispieva k jej 
bohatstvu a rôznorodosti. 
 
Partneri projektu VOCAL:  Partnerstvo projektu VOCAL pozostáva z 10 
európskych krajín, 12 partnerských inštitúcií, 11 jazykov vrátane írskeho 
jazyka.   
 
Írsko (3 partnerské inštitúcie), Bulharsko, Nemecko, Fínsko, Maďarsko, 
Taliansko, Litva, Portugalsko, Slovensko, Švajčiarsko. 
 
Podrobnosti o partnerských inštitúciách sa nachádzajú na webovej stránke 
VOCAL www.vocalproject.eu 


