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V rámci projektu Erasmus +  KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců a mobilita pracovníků škol 

jsem byla vybrána jako učitelka s aprobací cizí jazyk a humanitní předmět k účasti na kurzu, 

jehož cílem bylo zvýšit mé jazykové schopnosti. Na kurz jsem odjížděla s cílem zlepšit 

metodiku výuky angličtiny v mých hodinách, což bylo jednoznačně splněno. 

Výuka byla hned od počátku zaměřena na zkvalitnění a prohloubení metodiky výuky 

angličtiny jako druhého jazyka (ESL).  Spolu s mými kolegy z jiných evropských zemí jsme si 

vyměnili poznatky z oblasti organizace školství, klimatu třídy, pracovních postupů, různých 

učebních metod a podělili se o naše zkušenosti s výukou angličtiny. Díky pečlivé přípravě 

našich vyučujících jsme si jednotlivé metody vyzkoušeli přímo v hodinách a získali tak 

okamžitou představu o tom, jak by měla daná aktivita vypadat, jak je časově náročná a kolik 

potřebuje času na přípravu. 

Celý kurz byl členěn na dopolední a odpolední výuku, během níž se střídali dvě vyučující, což 

vedlo k větší propojenosti jak mezi námi studenty tak mezi studenty a vyučujícími. Atmosféra 

byla velmi přátelská a my se mohli ptát na vše, co nás zajímalo, či co nám nebylo jasné či 

srozumitelné.  

Učitelé nám poskytli spousty zajímavých odkazů na nové metody, mezi mnohými uvádím 

alespoň stránky TED talk  www.ted.com  , které jsem již sama od začátku školního roku 

2017/2018 několikrát využila. Mezi další zdroje mohu uvést aplikaci www.duolingo.com, 

které si i samotní žáci mohou stáhnout do svých mobilních telefonů a je výborným nástrojem 

k procvičování slovní zásoby i mimo školní prostředí. 

V současné době se snažím v mých hodinách AJ používat jak  materiály, tak nové metody, 

které jsem si z Edinburghu přivezla. Změnila jsem zasedací pořádek v hodinách AJ, zápis na 

tabuli, snažím se, aby žáci mluvili více než já (Student Talking Time namísto Teacher Talking 

Time), využívám metodu auto evaluace a také peer teaching. Také jsem se více zaměřila na 

výuku anglické výslovnosti. 

V dalším sebevzdělávání bych se chtěla zaměřit převážně na samotnou implementaci 

angličtiny do hodin OV/ZSV. Ráda bych se v budoucnu zúčastnila  metodického kurzu CLIL, 

http://www.ted.com/
http://www.duolingo.com/


který je pro danou oblast přímo určen. Ráda bych se také pokusila zapojit naši školu do 

programu eTwinning - tedy spolupráci naší školy s jinou partnerskou školou v rámci Evropy.  

Na základě absolvování kurzu jsem obdržela certifikát.  


