
 

ÍRSKO 1 
V dňoch 17. 10. 2015 – 31. 10. 2015, naše 3 pani učiteľky, pani učiteľka Hrabovská, 

Revúcka a Vašeková absolvovali vzdelávací pobyt v rámci Projektu Erasmus + v Dubline, 

Írsko. Vzdelávací pobyt bol zameraný na využívanie metódy CLIL vo vyučovacom procese. 

Tu prinášajú svoje dojmy zo vzdelávacieho pobytu. 

Pani učiteľka Hrabovská: „V termíne 17. 10. 2015 – 31. 10. 2015 som vykonala 

služobnú cestu do Írska, ktorá bola realizovaná v rámci projektu Erasmus + . V hlavnom 

meste – Dublin sa nachádza jazykový inštitút Swan, v ktorom sme absolvovali každodenné 

školenia, ktoré prebiehali formou interaktívneho vyučovania. Hlavnou témou, na ktorú bol 

zameraný náš študijný pobyt bolo využitie metódy CLIL vo vyučovacom procese. Získali sme 

veľa materiálov, praktických a názorných ukážok. Aktívne sme plánovali vyučovaciu hodinu 

s využitím CLIL metódy, hodnotili a posudzovali sme rôzne typy učebníc: ELL – učebnice 

anglického jazyka, IR – írske učebnice a CLIL – učebnice. Prehĺbili sme si vedomosti 

v oblasti metodológie, evalvácie. Do vyučovacieho procesu sme komponovali Bloomovu 

taxonómiu, zapájali nižšie a vyššie kognitívne zručnosti, zhotovovali sme prezentácie, 

navrhovali rôzne typy a možnosti diferenciácií žiakov na vyučovacej hodine. Našimi 

školiteľmi boli dvaja pedagógovia z inštitútu Swan, ktorí sa nám aktívne venovali, zaujímali 

sa o naše názory, naše poznatky a ich aplikáciu na naše vyučovanie. Niekoľko hodín sme 

venovali írskej kultúre, športu, histórii, stravovacím zvykom, politike, školskému systému 

a v neposlednom rade – írskemu jazyku, ktorý je povinným vyučovacím predmetom na 

základných školách. 

Každé popoludnie pre nás jazykový inštitút Swan pripravil „Cultural afternoon“, kde 

sme sa mohli prihlásiť a absolvovať prehliadku mesta, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, 

múzeí a galérií. Sprevádzal nás kvalifikovaný sprievodca, ktorý bol zamestnaný v Swan-e. 

Mal množstvo informácií o meste, jeho zaujímavostiach a histórii. Vďaka tejto možnosti sme 
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si obohatili svoje vedomosti o niektoré historické míľniky, ktoré rozdeľujú a zároveň spájajú 

ÍRSKU REPUBLIKU a SEVERNÉ ÍRSKO. Zúčastnili sme sa prehliadky centra, navštívili 

sme Národnú Galériu a Trinity College, boli sme v pivovare Guinness, kde sme sa veľa 

dozvedeli nielen o príprave svetoznámeho piva, ale aj o histórii mesta Dublin, navštívili sme 

väznicu Kilmainham Gaol, kde nám sprievodcovia ukázali starú väznicu ale aj jej novšie 

časti, porozprávali nám o dávnej ale aj o nedávnej minulosti. 

Jazykový inštitút pre nás pripravil aj 3 celodenné poznávacie výlety, vďaka ktorým 

sme mali možnosť vidieť nádherné časti tejto krajiny. Boli sme v meste Belfast, prezreli sme 

si štvrť Titanic, kde sa nachádza múzeum venované histórii strojárstva, konštrukcie lodí 

a hlavne svetoznámej lodi Titanic, boli sme v prímorskej, UNESCOM chránenej oblasti 

Giants Causeway, vysoko adrenalínový zážitok nám dal prechod po „Rope Bridge“ (lanovom 

moste) z jedného útesu na druhý. Navštívili sme Wicklow a Powerscourt záhrady, ktoré sa 

podľa National Geographic zaraďujú medzi najkrajšie záhrady na svete, mali sme možnosť 

vidieť neuveriteľne čierne jazero Guinness a starú dedinu zo 6. storočia – Glendalough. 

Jeden deň sme strávili pri oceáne – North Atlantic Ocean a obdivovali sme prekrásne 

útesy Cliffs of Moher. Posledný deň nášho pobytu pripadal na 31. 10. kedy v Írsku slávia 

Halloween. Preto pre všetkých študentov v jazykovom inštitúte pripravili Halloweenske 

posedenie s ich tradičnými hrami, aktivitami a pohostením. Na záver nášho pobytu sme 

obdržali certifikát o absolvovaní kurzu. 

Počas môjho pobytu som sa veľa dozvedela o Írsku, jeho obyvateľoch, histórii, 

politickej situácii a každodennom živote. Získala som mnoho rád, nápadov a pomôcok ako 

zdokonaliť a zatraktívniť vyučovaciu hodinu. Spoznala som veľa ľudí s ktorými sme zostali 

v kontakte prostredníctvom internetu a naďalej si môžeme vymieňať rady a skúsenosti.  

Prehĺbili sme si svoje jazykové vedomosti nielen v anglickom, ale aj v írskom jazyku. Toto 

všetko veľmi pozitívne prispelo k môjmu ďalšiemu profesionálnemu a osobnostnému 

rozvoju.“ 

Pani učiteľka Revúcka: „V termíne 19.10. – 30.10.2015 som sa spolu so svojimi 

dvoma kolegyňami zúčastnila služobnej cesty do Írska, ktorá bola realizovaná v rámci 

projektu Erasmus +. V hlavnom meste Dubline, vo vzdelávacom inštitúte „SWAN Training 

Institute“, sme absolvovali kurz zameraný na metódu CLIL. 

Cieľom pobytu bolo načerpať nové poznatky, zručnosti a skúsenosti z oblasti tejto 

metódy, a podľa možností ich vhodne aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese. 



V dopoludňajších hodinách sme sa v inštitúte SWAN zúčastňovali vzdelávania 

s našimi lektormi. 

V popoludňajších a večerných hodinách, i cez víkend sme sa zúčastnili mnohých 

kultúrno – historických poznávacích aktivít, exkurzií i výletov na pôde hlavného mesta 

Dublinu, i mimo neho. 

Počas svojho pobytu som nadobudla množstvo nových teoretických vedomostí, 

i praktických zručností v oblasti metódy CLIL, nových kontaktov, mala som možnosť 

diskutovať s ľuďmi z rôznych krajín  Európy, a tiež si otestovať svoje jazykové znalosti. Toto 

všetko  prispelo k môjmu ďalšiemu osobnostnému aj profesionálnemu rozvoju.“ 

Pani učiteľka Vašeková: „Celkovo hodnotím pobyt v zahraničí veľmi pozitívne, 

myslím, že pre každého učiteľa je to veľká životná skúsenosť. Už samotný život v neznámom 

prostredí, nutnosť komunikácie v cudzej reči, spoznávanie ľudí a kultúr, naučí človeka väčšej 

samostatnosti a zlepší jeho rozhľad. 

Pred odchodom na pracovnú cestu som preštudovala rôzne metodické príručky 

zaoberajúce sa formami a metódami vyučovania anglického jazyka a pre získanie vedomostí o 

kultúre hosťujúcej krajiny mi poslúžil internet. 

Počas môjho pobytu som obdržala adekvátnu podporu z prijímajúcej organizácie Swan 

Trianing Institute Dublin, skôr by som povedala, že moje očakávania splnili až nad rámec. 

Príprava aj organizácia pobytu boli na vysokej úrovni. 

Vzdelávanie trvalo desať pracovných dní. Na presun do krajiny som mala dva dni. 

Cestovala som letecky. Ubytovala som sa u mojej rodiny, ktorá už desať rokov žije v danej 

krajine. Zúčastnila som sa na seminároch, ktoré boli zamerané na výučbu anglického jazyka 

metódou CLIL. CLIL (Content Language Integrated Learning) je vlastne skratka označujúca 

množstvo rozdielnych metodických postupov, ktorých spoločným prvkom je špecifické 

postavenie cudzieho jazyka vo výučbe iných predmetov a vzdelávacích obsahov. Pokrýva 

teda všetky formy vzdelávania (akademických, umelecko-výchovných a technických 

predmetov) prostredníctvom vyučovania jazyka, ktorý nie je pre väčšinu žiakov materinským 

jazykom. Okrem spomínanej témy, lektori prednášali aj o kultúre Írskej republiky. 

Organizačné zabezpečenie absolvovaných seminárov bolo na vysokej úrovni. Spokojnosť 

môžem vysloviť aj s výberom prezentovaných tém. Aktívna diskusia na rôzne témy bola 

samozrejmosťou, tým pádom získali organizátori a lektori informácie aj o našej krajine, 

o Slovensku. 



Okrem účasti na seminároch sme sa v popoludňajších a večerných hodinách 

zúčastňovali odhaľovania tajomstiev Dublinu a Írska. Išlo nielen o potulky malebnými 

uličkami tohto ostrova, ale aj o návštevy kultúrnych pamiatok a múzeí. Navštívili sme 

stredoveké mesto Galway, jeden z ostrovov Aran Islands a úžasné útesy Cliffs of Moher. 

Môžem vyjadriť úplnú spokojnosť s celou stážou, keďže som nadobudla nové pracovné 

skúsenosti, získala som nové vedomosti a zručnosti, spoznala som novú kultúru a samozrejme 

zlepšenie jazykových znalostí tiež hralo dôležitú rolu na tejto stáži. 

Som si istá, že všetky tieto získané vedomosti zo mňa urobia lepšiu učiteľku a tým 

pádom aj spokojnejších žiakov a rodičov. Prostredníctvom Erasmus + som získala motiváciu 

pracovať v ostatných členských štátoch Európskej únie.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


