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ÍRSKO 2 

Na prelome marca a apríla, keď sme u nás prežívali Veľkonočné sviatky sa naše dve 

pani učiteľky zúčastnili vzdelávacieho pobytu v Írskom Dubline zameraného na využívanie 

metódy CLIL vo vyučovaní, ktorý absolvovali v rámci projektu Erasmus+ Moderný učiteľ. 

Čím ich tento pobyt obohatil? 

Pani učiteľka Mgr. Šimková: 

V termíne 28.03.2016 – 09.4.2016 som sa zúčastnila  kurzu zameraného na CLIL 

metódu v rámci projektu Erasmus+. Projekt je zameraný na zahraničné mobility učiteľov, 

na rozšírenie ich kompetencie vyučovať angličtinu ako povinný cudzí jazyk. Kurz sa 

uskutočnil v Dubline, hlavnom meste Írskej republiky v jazykovej inštitúcii Alpha College. 

Alpha College poskytuje jazykové kurzy na rôznych úrovniach, ako aj kurzy pre učiteľov 

na rozšírenie ich jazykovej a didaktickej kompetencie pre záujemcov z celého sveta. Počas 

dvojtýždňového pobytu sme sa zoznámili so študentmi a kolegami z Nemecka, Španielska, 

Talianska, ale aj z Budapešti, Kanady či Japonska. Alpha College je veľmi otvorený 

a priateľský ku všetkým kultúram, učitelia sú tolerantní, trpezliví a majú skutočný záujem 

o domáce zázemie študentov.

CLIL metóda je zameraná na efektívne vyučovanie angličtiny, jej cieľom je dať 

žiakom taký jazykový nástroj, ktorý je funkčný, menej akademický, ale pružný a užitočný pri 

akejkoľvek životnej situácii. Poskytuje slovnú zásobu z rôznych oblastí života, nakoľko 

základnou formou metódy je vyučovanie jednotlivých predmetov v cieľovom jazyku, teda 

v angličtine. Metóda CLIL má štyri základné piliere, ktoré sa nazývajú 4 C s, sú to obsah 

(content), komunikácia (communication), rozvoj kognitívnych funkcií (cognition) a kultúra 



(culture). Vyučovanie teda má dva základné ciele: jazykový rozvoj a osvojenie si učiva 

v plnom rozsahu a my sme sa učili plánovať takéto hodiny. 

Vyučovanie prebiehalo od 9,00 do 13,00 a veru nebolo ľahké. Poobede sme 

navštevovali múzeá a galérie, oboznamovali sme sa so zaujímavosťami mesta a írskej histórie 

a kultúry. Takto získané vedomosti tvorili základ vyučovania v nasledujúcich dňoch. 

Navštívili sme Národné múzeum, Národnú galériu, unikátnu zbierku kníh Chester Beatty, no 

a samozrejme aj Guiness Storehouse. Cez víkend sme obdivovali krásu neskroteného 

Atlantiku a tiež sme navštívili vrch Tara, ktorý je kultickým historickým miestom spojeným 

s obdobím írskych kráľov. 

Alpha College podporuje jazykový pokrok študentov aj so svojou praxou pri ich 

ubytovaní v rodinách. Naša rodina bola k nám veľmi milá, priateľská, privítali nás 

bezprostredne. Bývajú v peknej, tichej lokalite mesta, sú to Betty a Mick Mc Carthyovci. 

Táto cesta bola veľmi inšpiratívna, spoznali sme nové užitočné metódy, veľa sme sa 

naučili o írskej kultúre a histórii, o tom, ako sú Íri hrdí na svoju krajinu, svoj jazyk, prírodné 

a kultúrne bohatstvá a tiež ako sú otvorení ku všetkým cudzincom, ktorí prichádzajú do ich 

krajiny naučiť sa niečo nové. 

Pani učiteľka Mgr. Labanczová: 

V termíne 27.03.2016 – 09.4.2016 som spolu so svojou kolegyňou Máriou Šimkovou 

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

V hlavnom meste Dublin sme absolvovali dvojtýždňový kurz metodológie CLIL  pre učiteľov 

anglického jazyka. Kurz prebiehal od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 16:00. 

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 jeho aplikácia aj na ďalších vyučovacích 

predmetoch. Zaoberali sme sa najnovšími prístupmi z oblasti metodológie, s využitím 

cudzieho jazyka nie len na hodinách angličtiny, ale aj na viacerých vyučovacích predmetoch. 

Na programe bola tiež problematika kultúry a jej aplikácia do vyučovacieho procesu 

a veľkým oživením bolo využitie rôznych techník výučby, vrátane práce s internetovými 

zdrojmi, médiami, filmom... Vzhľadom na to, že kurz s nami absolvovali len dve ďalšie 

učiteľky, celý čas sme sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu. Veľkým plus pre nás 

bolo stretnutie sa s učiteľmi z iných krajín. Celý program kurzu bol ukončený záverečným 

odovzdávaním diplomov. 

Popri kurze sme v popoludňajších hodinách s nadšením obdivovali krásy Dublinu, 

spoznávali spôsob života miestnych obyvateľov a ich kultúrnu . Hneď na druhý deň po prílete 



sme navštívili Glandaloug- prírodnú rezerváciu s historickým pozadím. Počas týždňa sme v 

rámci poobedného vyučovania navštívili národné múzeum, národnú galériu, tlačiarenské 

múzeum, známe múzeum Chestera Beatiho, univerzitu Trinity College a jej národnú knižnicu, 

pivovar Guiness, absolvovali sme prehliadku mesta, dokonca sme sa učili tancovať írsky 

tanec. Monument of light, miléniové umelecké dielo v centre mesta, známejšie skôr pod 

názvom Spire, sa stalo naším orientačným bodom. Cez víkend sme absolvovali dva 

jednodňové výlety, z ktorých nezabudnuteľným zážitkom bola návšteva „konca sveta“ útesov 

na okraji oceánu- Cliffs of Moher. 

Počas svojho pobytu som nadobudla množstvo nových poznatkov, mala som možnosť 

poznávať inú kultúru a históriu, a tiež si otestovať a rozvíjať svoje jazykové znalosti. 

Toto všetko  prispelo k môjmu ďalšiemu osobnostnému aj profesionálnemu rozvoju. 
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