
 

Što je važno pri izboru škole stranih jezika  

 

 

 Koja je važnost komunikacije za uspjeh vašeg poduzeća? 

 Jeste li definirali opise stupnjeva stranog jezika potrebne za pojedina radna mjesta?  

 Jesu li postojeće jezične vještine vaših djelatnika dostatne ili im je potrebna dodatna 
obuka? 

 Kako možete najuspješnije zadovoljiti takve potrebe? 

 Kako možete ocijeniti uspješnost potrebne dodatne obuke? 

 

 

Odabir škole 
 

Dobra je škola propisno osnovana i registrirana. 

Afirmirana se škola pridržava svih financijskih, radnih i 
sigurnosnih propisa. Takva je škola podložna sustavu 
akreditacije kojim se to potvrđuje. 

 

ć

Dobra škola mora biti u stanju osigurati pouzdane informacije 
o sljededem: 

 kad je škola osnovana 

 kakvim učionicama, opremom i stručnim materijalima 
raspolaže 

 koliko polaznika / učenika priprema za kakve ispite 

 koje jezike poučava 

 broju polaznika po grupi 

 dobi polaznika u grupi 

 broju sati po tečaju 

 trajanju nastavnog sata. 

 

 

č

Dobra bi škola morala nuditi: 

 niz grupnih i individualnih tečajeva za poduzeda, 

 savjete o tome koji tečajevi odgovaraju kojem profilu 
djelatnika, 

 garanciju da de se nastava održavati čak i za manji broj 
polaznika, 

 ako je potrebno, krojene tečajeve koji odgovaraju vašim 
zahtjevima, 

 izbor između razredne nastave, konzultativne nastave ili 
kombinirane razredne nastave i daljinskog učenja. 

 

Dobra škola ima vrsni nastavnički tim s dokazanim 
rezultatima. 

 Jesu li druga poduzeda s kojima surađujete čula za tu 
školu? 

 Raspitajte se u školi kad su surađivali s tim drugim 
poduzedima i s kojim poduzedima trenutačno surađuju. 

  

Organizacija nastave 

đ

ć č

Dobra škola vodi brigu o tome da su joj grupe polaznika 
homogene. 

 Pruža li škola jasnu informaciju o vrsti ponuđenog tečaja - 
je li to opdi jezik, poslovni/stručni jezik ili priprema za 
određeni ispit? 



 Dobra škola ima jasan sustav stupnjeva s realnim 
trajanjem i ciljevima – budite oprezni sa školama koje 
obedavaju čudesne rezultate. 

  Je li definirano najmanje šest stupnjeva? 

 Navode li opisi stupnjeva kojim de vještinama polaznik 
vladati nakon određenog broja nastavnih sati? 

 U dobroj se školi polaznici svrstavaju u grupe na temelju 
pismene i usmene provjere. 

 Provjerite kakvu vrstu ulaznog testa škola koristi i kako 
izvještava o rezultatima. 

 Dobra de škola ponuditi jasan i potpun ugovor: 

 Sadrži li ugovor točne podatke o broju nastavnih sati, 
veličini grupa te koji su materijali uključeni u cijenu? 
Zatražite primjerak standardnog ugovora i uvjeta 
pohađanja. 

 

č

 Dobra de škola odrediti prioritete polaznika u korištenju 
jezika. Koja se posebna jezična područja moraju svladati? 

 Ima li škola standardni upitnik za analizu potreba 
polaznika? Odgovara li taj upitnik potrebama vašeg 
poduzeda? 

 Dobra škola mora biti u stanju svoje tečajeve smjestiti u 
okvir šest stupnjeva Zajedničkog europskog referentnog 
okvira za jezike Vijeda Europe. 

 Koristi li škola Referentni okvir i izvještava li o napretku u 
skladu sa stupnjevima u Referentnom okviru? 

 Dobra škola koristi deskriptore Referentnog okvira kako bi 
polaznicima pomogla da shvate ciljeve tečaja i da odrede 
svoje stvarne potrebe u korištenju jezika. 

 Jesu li ciljevi tečaja izraženi u obliku praktičnih rezultata 
koji se mogu opisati deskriptorima kakvi se koriste u 
Referentnom okviru? 

 Mogu li se ti ciljevi prilagoditi, po potrebi, vašim 
zahtjevima? 

 

  

č

Dobra škola zapošljava isključivo kvalificirane nastavnike. 

Obavezno tražite podatke o kvalifikacijama nastavnika. 
Stručne kvalifikacije morale bi uključivati i procjenu rada 
nastavnika. 

Dobra škola prati rad svojih nastavnika redovitim 
promatranjem nastave. 

Pitajte tko prati rad nastavnika, koliko često te kako se 
promatranje nastave odražava na interni program 
usavršavanja nastavnika koji škola provodi. 

Dobra škola temelji svoje tečajeve na izvedbenim 
programima koji navode ciljeve, sadržaj tečaja, korištene 
materijale i način provjere napretka. 

Tražite uzorak izvedbenog programa kako bi vam to 
pomoglo u izboru prave škole i pitajte kako se provjerava 
kvaliteta izvedbe programa. 

Dobra škola prati napredak polaznika, redovito ih informira 
o napretku te ima jasnu proceduru ocjenjivanja stupnja 
znanja polaznika i praktičnih vještina kojima raspolažu na 
kraju tečaja. 

Pitajte kako se prati napredak polaznika i daje li im škola 
testove za pradenje napretka.  

 

Izvještavanje 

 

 

č č

Dobra škola pomno prati prisutnost na nastavi te vas 
izvještava o napretku polaznika. 

Pitajte kako se prati prisustvovanje nastavi i napredak 
polaznika te prati li voditelj nastave stanje u pojedinim 
grupama. 

Dobra de vas škola pristati izvještavati onako kako to vama 
odgovara. 

Tražite od škole uzorak izvještaja, usporedite ga s vašim 
potrebama i zajednički odredite način izvještavanja. 

 

Dobra de škola polazniku izdati certifikat u kojem se navode 
praktične jezične vještine koje je polaznik svladao na tečaju. 

Pitajte navodi li certifikat postignuti stupanj i sadrži li profil 
jezičnih vještina. 

Dobra škola svoju ponudu prilagođava međunarodnim 
standardima. 

Pitajte navodi li škola stupnjeve Referentnog okvira i kako 
ih uspoređuje sa svojim stupnjevima. 
Ima li škola proceduru za rješavanje žalbi? 

Dobra de škola tijekom tečaja provesti usmenu ili pisanu 
anketu među polaznicima da bi ispitala zadovoljstvo radom. 

Raspitajte se u školi kako obavještavaju polaznike o 
tome što de poduzeti na temelju njihovih primjedbi. 

Dobra škola učinkovito reagira i na manje primjedbe kako se 
one ne bi pretvorile u probleme. 

Pitajte što u školi poduzimaju tijekom tečaja kako bi 
polaznici bili što zadovoljniji. 

Provjerite je li škola spremna, na vaš zahtjev, mijenjati 
nastavnika. 

Dobra škola ima uspostavljenu proceduru za provjeru žalbi, 
saslušava obje strane te donosi pravednu presudu ili, ako je 
to potrebno, nudi naknadu. 

Provjerite ima li škola uspostavljenu proceduru za 
rješavanje žalbi. Pitajte što se događa ako se škola i 
naručitelj ne slože oko nekog slučaja.  



 

Osiguranje kvalitete 

Dobra škola definira razinu usluge koju polaznik može 
očekivati. 

Raspitajte se u školi kako osiguravaju zadovoljstvo 
polaznika i kome se polaznici mogu obratiti ako nečim nisu 
zadovoljni. 

Dobra škola aktivno koristi standarde po kojima je 
akreditirana (EAQUALS, PRIMA, Agencije za vanjsko 
vrednovanje itd.) kako bi definirala i provjeravala vlastitu 
kvalitetu. 

Pitajte je li škola uključena u neki od sustava kvalitete koji 
osigurava detaljne standarde i koristi li te standarde kako 
bi procijenila vlastiti rad. 

Dobra škola obrađuje ankete polaznika kako bi pratila 
kvalitetu rada i poduzela potrebne radnje. 

Zamolite djelatnike škole da vam pokažu anketu koju koriste i 

pitajte ih analiziraju li rezultate. 


