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Učiteľská mobilita Erasmus+ v Jazykovom centre Akadémie
bezpečnostných vied v Estónsku
Estónska Akadémia bezpečnostných služieb je štátnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá
poskytuje vzdelávanie pre všetkých uniformovaných štátnych zamestnancov Estónska.
V praxi to znamená, že akadémia zabezpečuje bezpečnostné vzdelávanie v krajine od
základného odborného vzdelávania až po vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom
a magisterskom štúdiu. Samotný vzdelávací proces je orientovaný na problematiku vnútornej
bezpečnosti a orgánov činných v trestnom konaní. Absolventi štúdia sa môžu uplatniť
v polícii, na úsekoch hraničnej stráže, na daňových úradoch, v colnej správe, v záchranných
zložkách a vo väzenstve. Vyučovací proces zabezpečujú štyri fakulty a tri centrá. Sú to
Fakulta polície a hraničnej stráže, Fakulta justície, Fakulta financií, Fakulta záchranných
zložiek, Jazykové centrum, Športové centrum a Centrum právnych a spoločenských vied
Akadémie bezpečnostných vied. Fakulta polície a pohraničnej stráže má sídlo v Muraste
(25 km západne od Talinu) a v Paikuse (140 km južne od Talinu). Fakulta záchranných
zložiek sa nachádza v Taline a základné odborné vzdelanie pre záchranárov sa realizuje na
Škole záchranných zložiek v Väike-Maarja. Ostatné fakulty a centrá sa nachádzajú priamo
v Taline.
V čase od 4. mája do 8. mája 2015 sa Mgr. Petra Ferenčíková, PhD., a Mgr. Mária
Ferenčíková zúčastnili na učiteľskej mobilite Erasmus+. Obidve vedecko-pedagogické
pracovníčky Katedry jazykov Akadémie PZ v Bratislave odučili 8 vyučovacích jednotiek
odborného anglického jazyka pre rôzne zložky estónskeho ministerstva vnútra: hraničnú stráž,
poriadkovú políciu, kriminálnu políciu, vyšetrovateľov a záchranné zložky. Šesť vyučovacích
hodín bolo realizovaných v paralelnej výučbe v Paikuse na Fakulte polície a hraničnej stráže.
Úvodnou témou v každej novej skupine bolo porovnanie organizácie slovenskej a estónskej
polície s akcentom na podmienky prijatia, vzdelávanie, jednotlivé zložky, pričom výučba bola
realizovaná hlavne formou diskusie. Rozsiahlu diskusiu vyvolali odlišné požiadavky na
kandidátov pri prijímaní do polície. Estónskych študentov najviac zaujala skutočnosť, že
súčasťou prijímacieho konania a telesných previerok na Slovensku je plávanie, pretože
v Estónsku sa nevyžaduje.
Na ďalších hodinách vyučujúce rozoberali problematiku medzinárodnej policajnej
spolupráce (FRONTEX, INTERPOL, EUROPOL, CEPOL), cezhraničnej trestnej činnosti
a nelegálnej migrácie. Využívané boli interaktívne metódy komunikatívneho prístupu na
rozvíjanie rôznych jazykových zručností, a to najmä počúvanie, čítanie a hovorenie. Ako
vyučovacie materiály boli využité predovšetkým učebné pomôcky z publikácií Katedry
jazykov A PZ, ako aj autentické dokumentárne videonahrávky z organizácie medzinárodnej
policajnej spolupráce FRONTEX.
2 + 2 hodiny vyučujúce odučili na Fakulte záchranných zložiek v Taline v priestoroch
Jazykového centra. Študenti boli z radov záchranárov, čiže obsah hodín bol zameraný nielen
na porovnanie policajných a záchranných zložiek SR a Estónska, ale aj na ďalšie témy, ako
napr. doprava, dopravné nehody a prírodné katastrofy. Témy vychádzali z potrieb výučby
záchranárov v rámci tematického plánu Jazykového centra Akadémie bezpečnostných vied.
Ako vyučovacie materiály boli využité autentické texty a interaktívne cvičenia, diskusie,
hranie rolí a nahrávky vytvorené a publikované Katedrou jazykov A PZ v učebnici English
for Police a v elektronickej podobe Jazykové moduly pre vybrané služby PZ – Dopravná
polícia, ktoré boli takýmto spôsobom pilotované v zahraničí.
Vyučujúce mali možnosť prehliadky vyučovacích priestorov, knižnice a celého areálu
Akadémie bezpečnostných vied. Podstatná časť učiteľskej mobility bola venovaná návšteve

Jazykového centra na Akadémii bezpečnostných vied. Pani Elen Laanemaa, vedúca
jazykového centra, v marci 2015 navštívila Katedru jazykov Akadémie PZ v Bratislave
v rámci zamestnaneckej mobility ERASMUS+. S vedúcou centra a ďalšími vedeckopedagogickými pracovníkmi prebehla vzájomná diskusia a komparácia výučby cudzích
jazykov na oboch školách. Zároveň boli prezentované učebné pomôcky určené na výučbu
cudzích jazykov na A PZ publikované vedecko-pedagogickými pracovníkmi Katedry jazykov
A PZ, pričom niekoľko exemplárov učebníc bolo odovzdaných Jazykovému centru Akadémie
bezpečnostných vied. Témou diskusie boli aj možnosti vzájomnej podpory publikačnej
činnosti v budúcom období a ďalšej vzájomnej spolupráce. Obidve strany vyjadrili záujem
o vzájomnú spoluprácu najmä v oblasti vedeckovýskumnej činnosti. Jazykové centrum
Akadémie bezpečnostných vied v Talline prejavilo záujem o čerpanie z doterajších bohatých
skúseností Katedry jazykov A PZ s výskumnou a širokou publikačnou činnosťou. Pre
slovenskú stranu bolo inšpiratívne široké využívanie informačno-komunikačných technológií
(IKT) vo výučbe odborných predmetov a cudzích jazykov na estónskej akadémii.
Rozsiahlejšie využívanie IKT by mohlo byť prínosom aj pre vyučovací proces na Akadémii
PZ v Bratislave.
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