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AKO POUŽÍVAŤ ZBIERKU PRÁC A DOKLADOV
Táto Zbierka prác a dokladov má slúžiť na to, aby ste zhromaždili vzorky prác
a iných dokumentov ako dôkaz vašej jazykovej kompetencie v jazykoch, ktoré sa
učíte. Pomôžu vám zaznamenať váš pokrok a môžete ho použiť na to, aby ste iným
ukázali, čo dokážete.
Vaša Zbierka prác a dokladov by mohla obsahovať nasledujúce dokumenty:
• príklady dobre napísaných jazykových prác,
• audio/video nahrávky,
• stručný opis a výsledky projektov,
• dokumenty, diplomy, certifikáty,
• stručný opis kurzov,
• osobné záznamy týkajúce sa pokroku v učení sa jazykov,
• správy od tútorov a učiteľov,
• potvrdenia o vašich jazykových zručnostiach vystavené inými osobami,
• veci, ktoré by ste si radi uschovali a ukázali iným ľuďom.
Vy sami rozhodujete o tom, čo bude obsahom vašej Zbierky prác a dokladov.
Zbierku môžete dopĺňať tak často, ako len chcete a nahrádzať staršie práce
novšími.
Môžete ju používať ako ukážku toho najlepšieho z vašich zručností v rôznych
jazykoch alebo vám zozbieraný materiál môže slúžiť v konkrétnych situáciách ako
uchádzanie sa o prácu alebo o miesto vo vzdelávacej inštitúcii.
Môžete tu zahrnúť práce, ktoré sa vám zdali obzvlášť dobré, alebo si tu môžete
ponechať staršie práce, aby ste mohli ukázať, aký pokrok ste urobili.
Snažte sa udržať prehľad o tom, čo máte vo svojej Zbierke prác a dokladov. Použite
osobitnú stranu pre každý jazyk. (Strany sa dajú kopírovať alebo sa dajú stiahnuť
z internetu na stránkach: www.eaquals.org alebo www.alte.org).
Uveďte v tabuľke typ materiálu, ktorý uvádzate vo vašej Zbierke prác a dokladov (
napr. kompozícia, magnetofónová nahrávka, list, báseň atď.) a stručne opíšte jeho
obsah.
V pravom stĺpci vyznačte, či ide o vašu vlastnú prácu alebo o prácu, ktorú ste urobili
s inými učiacimi sa jazyk. Označte posledný stĺpec, ak práca bola prepracovaná po
oprave vaším učiteľom alebo iným hodnotiteľom.
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Moja zbierka prác a dokladov

JAZYK:_______________

Tu zaznamenajte svoje práce, ktoré uvádzate vo svojej zbierke.
Typ materiálu

Obsah

Individuálna
práca

Spoločná
práca

S opravami
(napr. od
učiteľa)
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