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Už po tretí raz naši učitelia navštívili hlavného mesta Anglicka, 

Londýn, aby sa zúčastnili na vzdelávacom pobyte Kreatívna metodológia na hodinách 

anglického jazyka, ktorý absolvovali v rámci projektu Erasmus+ Moderný učiteľ. Čo si spoza 

hraníc na Slovensko doniesli? 

Pani učiteľka Mgr. Andrea Hrabovská 

V termíne 14. 5. 2016 – 21. 5. 2016 som vykonala služobnú cestu do Veľkej Británie, 

ktorá bola realizovaná v rámci projektu Erasmus +. V hlavnom meste – Londýn sa nachádza 

jazykový inštitút „Language Link“, v ktorom sme absolvovali každodenné školenia, ktoré 

prebiehali formou interaktívneho vyučovania. Hlavnou témou, na ktorú bol zameraný náš 

študijný pobyt bola Kreatívna metodológia. Dostali sme mnoho praktických rád, prakticky 

sme si vyskúšali niektoré nové kreatívne techniky, získali sme množstvo užitočných 

materiálov. Vymieňali sme si skúsenosti s učiteľmi z iných krajín ako sú Španielsko 

a Turecko.  Dostali sme možnosť zúčastniť sa na workshope, ktorý organizovala prestížna 

Trinity College, na ktorej sme si mohli prehĺbiť naše vedomosti z oblasti testovania, 

pripravovania testov, evaluácie testov, takisto sme obdržali množstvo užitočných materiálov 

týkajúcich sa spomínanej oblasti. 

Každé popoludnie sme mali možnosť spoznávať pamiatky a krásy Londýna. Bola som 

v univerzitnom meste Oxford, kde som si pozrela pamiatky a slávne miesta tohto krásneho 

mesta. Navštívila som Katedrálu sv. Pavla, Big Ben, Tower Bridge. Absolvovala som 

prehliadku Londýna z vtáčej perspektívy „London Eye“ . Nasávala som atmosféru najväčšej 

nákupnej ulice – Oxford street. Obdivovala som prepojenie starodávnej a modernej 

architektúry, kde bok po boku stoja staré katedrály a moderné mrakodrapy, ktoré sa väčšinou 

využívajú ako úrady. 



Počas môjho pobytu som získala mnoho rád, nápadov ako zdokonaliť vyučovaciu 

hodinu. Spoznala som veľa ľudí s ktorými sme zostali v kontakte a naďalej si môžeme 

vymieňať rady a skúsenosti. Priniesla som si veľké množstvo praktických materiálov, 

brožúrok, máp, ktoré mi pomôžu pri vyučovaní anglického jazyka. Prehĺbili sme si svoje 

jazykové vedomosti a zručnosti. Toto všetko veľmi pozitívne prispelo k môjmu ďalšiemu 

profesionálnemu a osobnostnému rozvoju. 

Pani učiteľka Mgr. Jana Revúcka: 

V dňoch 15.5. – 21.5.2016 som v rámci projektu Erasmus+  absolvovala spolu 

s kolegyňou v Londýne vzdelávací kurz s názvom „Kreatívne metódy vo vyučovaní 

anglického jazyka“. 

Kurz prebiehal počas piatich dní, v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod. 

Počas neho sme sa oboznámili s rôznymi tvorivými prístupmi a metódami, ktorými 

možno oživiť výučbu anglického jazyka. Mnohé z nich sme si vyskúšali prakticky, na vlastnej 

koži, čo bolo pre nás veľkým prínosom. Zaoberali sme sa najnovšími prístupmi z oblasti 

metodológie. 

Mali sme možnosť zoznámiť sa s kolegami z iných krajín (Turecka, Španielska, 

Poľska) a podeliť sa s nimi o svoje nápady, postrehy a skúsenosti z vyučovacieho procesu. 

Posledný deň nás organizátori príjemne  prekvapili rozlúčkovou  párty. 

V popoludňajších a večerných hodinách sme spoznávali kultúrne a historické 

pamätihodnosti mesta. (Westminsterský palác, Trafalgarské námestie, Tower Bridge, Big 

Ben, London Eye, ....) 

Sú prekrásne. Je tam  čo objavovať a obdivovať. 

Ubytovaní sme boli v hostiteľskej rodine, staršieho, bezdetného manželského páru. 

Boli to veľmi príjemní, ochotní a milí ľudia, pôvodom číňania. Posledný večer nám na 

rozlúčku pripravili večeru s ich typickými jedlami. Pán domáci nám dokonca sám pripravil 

tiramisu. Všetko bolo vynikajúce. 

Počas svojho pobytu sme nadobudli veľa nových poznatkov a skúseností, ktoré sa 

budem snažiť využiť na vyučovacích hodinách anglického jazyka, spoznali  mnoho nových 

ľudí, získali nových priateľov, spoznali iné kultúry, takže svoj vzdelávací pobyt môžem 

hodnotiť veľmi pozitívne. 
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