
 

 

 

Moderní technologie jsou každodenní součástí životů našich žáků. V rámci 

našeho projektu Eramus+ KA1 Učíme moderně s ICT vyjelo 5 učitelek 

anglického jazyka na kurzy do Velké Británie a Irska, aby se naučily, jak 

smysluplně a efektivně zapojit moderní technologie do výuky anglického 

jazyka. 

Jeden učitel němčiny absolvoval jazykově-metodický kurz v Německu, kde 

se naučil moderní metody a formy výuky a učitelka informatiky se 

dozvěděla více o programování a robotice.  

Učitelé prezentovali  získané vědomosti a dovednosti v rámci Erasmus days 

13. a 14. října. 

Během podzimních prázdnin jedna učitelka anglického jazyka vyrazila do 

chorvatské základní školy Osnovna škola Zmijavci, aby sledovala výuku 

angličtiny a používání moderních technologií. 

Všichni účastníci tohoto projektu diskutovali problematiku vzdělávání a 

používání moderních technologií s mnoha dalšími učiteli nejen z Evropy. 

Nabyté vědomosti budou vyučující aplikovat a posuzovat v průběhu tohoto 

školního roku a získané kontakty se zahraničními učiteli pomohou k 

mezinárodní práci na společných projektech. 

  



Mgr. Lenka Hradecká 

 

V červenci jsem absolvovala kurz 

Technology Assisted Language 

Learning ve městečku Norwich. 

Diskutovali jsme s učiteli z 

Německa, Rakouska, Švýcarska a 

Španělska jak efektivně využívat 

moderní technologie ve výuce. 

Vyzkoušeli jsme si tvorbu 

webových stránek a možnosti 

jejich použití nejen v projektech se 

žáky. Dozvěděla jsem se na jaké 

oblasti digitální gramotnosti se ve 

výuce zaměřit a jak je učit v 

hodinách anglického jazyka. 

 

 

 

 



Během podzimních prázdnin jsem 

vyrazila do chorvatské základní 

školy Osnovna škola Zmijavci, kde 

jsem sledovala výuku převážně 

anglického jazyka. Tato malá 

vesnická škola na mě působila 

velmi příjemným dojmem, učitelé i 

žáci byli přátelští a milí. Ve výuce 

se střídali činnosti a aktivity, žáci 

se velmi dobře vyjadřovali anglicky 

ve větách s bohatou slovní 

zásobou. Nejvíce mě překvapila 

jejich chuť se učit a míra jejich 

pozornosti a aktivity během výuky. 

Ačkoli byli žáci aktivní, neskákali si 

do řeči a navzájem se poslouchali. 

Na škole probíhají mezinárodní 

projekty eTwinning a Eramus 

včetně výjezdů žáků. Díky úzké 

spolupráci učitelů jazyků a IT, 

pracují žáci na mezinárodních 

projektech i v rámci výuky 

informatiky.

 

  



Mgr. Alena Stehlíková 

 

V prvních dvou týdnech července 

2022 jsem absolvovala 

dvoutýdenní kurz Effective English 

Teaching with Digital Technology 

v Dublinu, Irské republice. 

Workshopy k využívání digitálních 

technologií byly velmi přínosné, 

lektor Joe Dale byl skvělý a ukázal 

nám spoustu možností, jak 

technologie prakticky využívat. 

Z aplikací, které mě zaujaly a 

plánuji je aktivně používat, 

namátkou jmenuji – Book Creator, 

Flippity.net, Volume master a 

další. 

 

 

 

  



Mgr. Kamila Šilerová 

 

V červenci jsem absolvovala  

dvoutýdenní kurz Effective use of 

technology in teaching ve 

škole Angloland ve Scarborough 

v Anglii.  

Kurz byl rozdělen do dvou částí, 

dopoledne jsme se věnovali 

procvičování obecné angličtiny a 

sdílení metod, nápadů, materiálů a 

aktivit pro děti ve věku 3–15 let. V 

odpoledních hodinách jsme se 

průběžně věnovali třem tématům. 

Praktickým ukázkám využití 

informačních technologií ve výuce, 

metodě CLIL a práci s dětmi se 

speciálními potřebami. Zaujalo mě 

využití mobilní aplikace Inshot pro 

výuku. Kromě učitelů z České 

republiky, Slovenska, Maďarska a 

Španělska, se kurzu účastnilo i pár 

středoškolských studentů z Itálie a 

Španělska. Zajímavé bylo sdílení 

zkušeností z pohledu učitele a 

studenta.  

Velkým přínosem a motivací bylo 

pozorování práce lektorů a sdílení 

jejich zkušeností. 

 

 

 

  



Ing. Lenka Pikorová 

 

V červenci 2022 jsem se zúčastnila 

dvoutýdenního vzdělávacího kurzu 

pro učitele Educational Technology 

Today – IT v Cambridge ve Velké 

Británii.  

Kurz byl zaměřen na využití a 

používání moderních informačních 

technologií přímo ve školách i pro 

výuku žáků online. Dále pro nás 

byly připraveny jazykové 

semináře, které se týkaly 

způsobů, jak zaujmout žáky při 

výuce jazyka a diskutovaly se 

problémy v soudobé škole. 

 

 



Mgr. Helena Procházková  

 

V červenci 2022 jsem se zúčastnila 

dvoutýdenního kurzu Teaching 

English with Technology na The 

English Language Centre 

v Brightonu ve Velké Británii. Na 

technologie ve výuce angličtiny 

byly 

zaměřeny odpolední vyučovací 

hodiny, v těch dopoledních jsem 

měla příležitost zdokonalovat se i 

v dalších tématech týkajících se 

metodologie výuky a kulturních 

reálií. Vedle získávání nových 

znalostí od pedagogů školy jsem si 

rozšířila obzory i díky výměně 

zkušeností s učiteli z jiných 

evropských zemí. Také považuji za 

přínosné a důležité pro naše žáky, 

aby viděli a věděli, že se v našich 

oborech dále zdokonalujeme a 

nevystačíme si jen s tím, co jsme 

se kdysi naučili ve škole. Příprava 

na celoživotní učení je spolu 

se znalostmi a praktickým 

využitím cizích jazyků to, co chci 

svým žákům předávat. 

 

 

 

 

  



Mgr. David Krop 

 

Výuka německého jazyka se 

v posledních letech dynamicky 

mění. Svou roli v tom sehrála i 

uprchlická krize, která vytvořila 

poptávku po rychlé a účelné výuce 

němčiny. A aby se dalo i v běžné 

školní praxi co zlepšovat, bylo 

nutné odjet právě do Německa na 

čtrnáctidenní jazykový a 

didaktický pobyt v Lindau.  

NA břehu Bodamského jezera 

probíhala intenzivní výuky jazyka, 

zaměřeného zejména na 

konverzaci na společenská témata 

a v odpoledních blocích 

navazovaly praktické didaktické 

kurzy zamřené na rozvoj klíčových 

kompetencí (čtení, psaní, poslech, 

mluvení) a na v Lindau 

vymyšlenou metodiku, tzv. 

„Montanu lingua“. Tato metoda si 

klade za cíl co možná nejrychleji 

naučit žáky mluvit a zbavit 

ostychu v mluvení před ostatními.  

Víkendy pak byly naplněné 

poznávacími výlety do Kostnice, 

Friedrichshafenu nebo do 

nedalekého Rakouska. Dost často 

ale čas vyplňovaly i rozmanité 

domácí úkoly, jako například dělat 

a natáčet anketu po městě a 

zjišťovat názory místních.  

Velmi příjemnou části bylo také 

setkávání se s jinými kolegy 

z jiných typů škol a jiných zemí. 

Doufám, že zejména tyto kontakty 

vydrží co možná nejdéle.  

 



 

 

Ing. Jana Cerda Csobová 

 

Celosvětově nastupuje do 

vzdělávání trend robotiky, 

kódování a gamifikace výuky, 

proto jsem ve dnech 4. 7. až 8. 7. 

2022 

absolvovala kurz v rámci Erasmu+ 

KA1 Učíme moderně s ICT pod 

názvem Education robotics: 

gamifying the classroom ve 

španělské Malaze. Kurz byl 

zaměřen na problémy současného 

vzdělávání a inovativní způsoby 

výuky, badatelskou výuku s 

edukační 

robotikou, informatické myšlení a 

funkční zapojení digitálních 

technologií do výuky. 

 


