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ANGLICKO 4 

Začiatkom júna sa uskutočnila posledná služobná cesta našich kolegov do  Anglicka. 

Navštívili Londýn, kde sa zúčastnili na vzdelávacom pobyte Kreatívna metodológia 

na hodinách anglického jazyka, ktorý absolvovali v rámci projektu Erasmus+ Moderný učiteľ.

Pani učiteľka Mgr. Gabriela Szabová 

V termíne od 5.-11.6. 2016 som spolu so svojou kolegyňou Mgr. Zuzanou Gondovou 

absolvovala služobnú cestu do Spojeného kráľovstva, ktorá bola realizovaná v rámci projektu 

Erasmus +. V hlavnom meste Londýn sme absolvovali päťdňový kurz kreatívnej metodológie 

pre učiteľov anglického jazyka. Kurz prebiehal od pondelka do piatku v čase od 9:00

do 15:00. Vyznačoval sa aktívnou osobnou účasťou a živou diskusiou medzi účastníkmi. 

Hlavným cieľom kurzu bolo oboznámiť účastníkov s rôznymi tvorivými prístupmi 

a metódami, ktorými možno oživiť výučbu anglického jazyka a urobiť ju tak pre žiakov 

zaujímavejšou a motivujúcejšou. Zaoberali sme sa najnovšími prístupmi z oblasti

metodológie, akými sú učenie sa na základe plnenia úloh (task-based learning) a metóda 

dogme, ktorá kladie dôraz na prirodzenú komunikáciu medzi žiakom a učiteľom.

Na programe bola tiež problematika výučby výslovnosti, rôzne spôsoby písania diktátov, 

neurolingvistické programovanie a veľkým oživením bolo využitie humoru a piesní 

na vyučovaní. Popri týchto hlavným témach sme si zábavnou formou vyskúšali rôzne 

jazykové hry a súťaže. Okrem toho bol kurz jedinečnou príležitosťou podeliť sa s učiteľmi 

z celého sveta o svoje nápady, postrehy a skúsenosti z vyučovacieho procesu. Zúčastnili sa 

totiž na ňom okrem nás aj učitelia z Chorvátska, Portugalska a Fínska. Celý program kurzu 

bol slávnostne ukončený záverečným stretnutím všetkých účastníkov a odovzdaním 

certifikátov.



Popri kurze sme v popoludňajších a večerných hodinách s nadšením obdivovali krásy 

Londýna, spoznávali spôsob života miestnych obyvateľov a ich kultúrnu rôznorodosť. 

Navštívili sme  mestskú štvrť Westminster s impozantným Westminsterským palácom, 

pevnosť Tower of London a most Tower Bridge, Big Ben a London Eye.  Počas týždňa sme si 

to namierili do Múzea Victoria and  Albert a do Prírodovedného múzea. Zavítali sme 

aj na Trafalgarské námestie. Samozrejme sme si nenechali ujsť nákupy na Oxford Street, 

ktorá je jednou z najznámejších obchodných ulíc na svete.  Veľký dojem na mňa zanechala 

návšteva Katedrály sv. Pavla. 

Počas svojho pobytu som získala množstvo nových kontaktov, mala som možnosť 

diskutovať a vymieňať si poznatky s učiteľmi z rôznych končín Európy a tiež si otestovať 

svoje jazykové znalosti. Toto všetko  prispelo k môjmu ďalšiemu osobnostnému 

aj profesionálnemu rozvoju. 

Pani učiteľka Mgr. Zuzana Gondová 

V termíne 05. – 11.06. 2016 som spolu so svojou kolegyňou vykonala služobnú cestu 

do Spojeného kráľovstva, ktorá bola realizovaná v rámci projektu Erasmus+. V hlavnom 

meste Londýn sme absolvovali päťdňový kurz kreatívnej metodológie pre učiteľov 

anglického jazyka. Kurz prebiehal od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 15:00. 

Vyznačoval sa aktívnou osobnou účasťou a živou diskusiou medzi účastníkmi. Hlavným 

cieľom kurzu bolo oboznámiť účastníkov s rôznymi tvorivými prístupmi a metódami, ktorými 

možno oživiť výučbu anglického jazyka a urobiť ju tak pre žiakov zaujímavejšou 

a motivujúcejšou. Zaoberali sme sa najnovšími prístupmi z oblasti metodológie, akými sú 

učenie sa na základe plnenia úloh (task-based learning) a metóda dogme, ktorá kladie dôraz 

na prirodzenú komunikáciu medzi žiakom a učiteľom. Na programe bola tiež problematika 

výučby výslovnosti, rôzne spôsoby písania diktátov, neurolingvistické programovanie 

a veľkým oživením bolo využitie  humoru na vyučovaní. Popri týchto hlavným témach sme si 

zábavnou formou vyskúšali rôzne jazykové hry a súťaže. Okrem toho bol kurz jedinečnou 

príležitosťou podeliť sa s učiteľmi z celého sveta o svoje nápady, postrehy a skúsenosti 

z vyučovacieho procesu. Zúčastnili sa totiž na ňom okrem nás aj učitelia z Fínska, Chorvátska 

a Portugalska.  

Popri kurze sme v popoludňajších a večerných hodinách s nadšením obdivovali krásy 

Londýna, spoznávali spôsob života miestnych obyvateľov a ich kultúrnu rôznorodosť. Hneď 

na druhý deň po prílete sme navštívili pevnosť Tower of London s priľahlým zdvíhacím 

mostom Tower Bridge a mestskú štvrť Westminster s impozantným Westminsterským 



palácom. Počas týždňa sme si to namierili do Prírodovedno-historického a Victoria & Albert 

múzea a tiež do Britského múzea, ktoré je jedným z najvýznamnejších múzeí histórie 

a kultúry na svete. Zavítali sme na Trafalgarské námestie a prezreli si tamojšiu národnú 

galériu plnú nádherných obrazov. Samozrejme sme si nenechali ujsť promenádu na Oxford 

Street, ktorá je jednou z najznámejších obchodných ulíc na svete. Najkrajším zážitkom však 

pre nás bol pohľad z výšky z Londýnskeho oka na rieku Temžu a centrum Londýna.  

Počas svojho pobytu som nadobudla nové kontakty, mala som možnosť diskutovať 

a vymieňať si poznatky s učiteľmi z rôznych končín Európy, a tiež si otestovať a zlepšiť svoje 

jazykové schopnosti. Toto všetko  prispelo k môjmu ďalšiemu osobnostnému 

aj profesionálnemu rozvoju. 
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