Cudzojazyčná
ná kompetencia ako novodobá spolo
spoločenská
enská dogma
Čoraz častejšie je aktuálna problematika
problematik cudzojazyčných
ných kompetencií vo vzťahu
vz
k výrobným
technológiám. Súčasný
asný prudký rozvoj výrobných technológií a priemyslu je nerozlučne
nerozlu
spätý
s neustálym nárastom potreby ovládania cudzieho jazyka. V procese spoločenských
spolo
spoloč
zmien je
nevyhnutná aj zmena v koncepcii a prístupe vyučovania
vyu ovania cudzích jazykov v oblasti
technického vyučovania.
ke sa majú vyjadriť
Problém v komunikácii odborných zamestnancov spravidla nastáva, keď
písomne, buď formálnym alebo aspoň
aspo neutrálnym štýlom, znamená to pre nich obrovský
problém, kde sa prejavia okamžite všetky nedostatky z gramatiky, štylistiky, pravopisu a
slovnej zásoby; jednoducho je zrejmé, že toto je oblasť,
oblas ktorej sa ich jazyková
yková príprava musí
významne dotýkať, s pravidelnou a dôslednou spätnou väzbou.

Znalosť cudzieho jazyka patrí v súčasnosti
asnosti medzi priority medzinárodnej komunikácie,
vzdelania, kultúry, technológie a ostatných vedných a spoločenských
spolo ských disciplín na celom svete.
sv
Zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku podporuje pozornosť,
pozornos vnímavosť,
ť, pamäť,
pamä koncentráciu,
kritické myslenie, schopnosť práce v tíme, napomáha pri riešení problémov každodenných
činností, ťažkých
ažkých pracovných situácií, rozvíja kreativitu, podporuje mobilitu v celosvetovom
vzdelávacom priestore a na trhu práce, zvyšuje konkurencieschopnosť
konkurencieschopnosť a súťaživosť,
sú
vedie k
tolerancii a rešpektovaniu kultúrnych odlišností.
odlišností
Celospoločenské
enské a osobnostné okolnosti si čoraz viac vyžadujú podieľať
ľať sa na vzdelávaní a
štúdiu nielen
len bežného hovorového jazyka, ale aj odborného
odborného jazyka, ktorý je nevyhnutný
predovšetkým v odbornej praxi pri výkone povolania. S týmto súvisí vzhľadom
vzh
na
geopolitickú situáciu Slovenska ako súčasti
sú asti európskeho, politického, ekonomického a
kultúrneho kontextu zvýšená potreba odborníkov komunikujúcich cudzími jazykmi a
ovládajúcimi aj odbornú komunikáciu.
komunikáciu. Prostriedkom na zdokonalenie komunikácie
v anglickom jazyku je aj kurz „Master of plastic language“.
Spracovala, dňa 7.4.2015 Bc. Veronika Hingiszová
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