
 

Projekt Jazykové kurzy 2020 

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077321 

Název projektu: Jazykové vzdělávání učitelů na Libverdě 

   Language eduation of teachers at Libverda School 

Projektové období: 1. 12. 2020 – 30. 11. 2022   

Výše grantu:  22 851,00 EUR 

V rámci tohoto projektu jsme uskutečnili 8 mobilit učitelů ve dvou typech aktivit – jazykové kurzy a 
stínování ve škole.  
Pět učitelů odborných předmětů se zúčastnilo dvoutýdenních jazykových kurzů všeobecné angličtiny 
ve Velké Británii a na Maltě. Všichni si především zlepšili své komunikační schopnosti, ale také si 
rozšířili slovní zásobu, zlepšili porozumění mluvenému projevu a znalosti gramatiky. Naučili se lépe 
rozumět rodilým mluvčím, komunikovat s mluvčími z různých zemí s nejrůznějšími přízvuky a 
reagovat v mnoha životních situacích. 
 
Angličtinářka absolvovala týdenní kurz Teacher Traning and Language Development v jazykové škole 
Inlingua v Edinburghu. Během kurzu si osvěžila znalosti angličtiny, naučila se nové aktivity, zdroje a 
nápady do výuky AJ.  
Ředitel školy si zvolil týdenní kurz španělštiny v jazykové škole Expanish v Barceloně, při němž si 
osvěžil své znalosti španělštiny a zlepšil si své komunikační dovednosti.  
 
V září 2022 se angličtinářka ještě zúčastnila týdenního stínování na střední škole the Royal High 
School of Edinburgh. Během svého pobytu poznala možnosti přístupu k žákům se speciálními 
potřebami, viděla různé metody využívání ICT ve výuce a získala množství nápadů do výuky, např. na 
warm-up aktivity, na aktivity s využitím PC či telefonů, na vytváření pomůcek do výuky jazyků apod. 
Při návštěvách v hodinách moderních jazyků či společenských věd mohla sledovat využívání metod 
skupinové či týmové práce a v několika případech i hezké náměty na projektovou práci. 
 
Všichni učitelé se posunuli ve svých postojích ke vzdělávání v angličtině, jsou více motivovaní a budou 
pokračovat ve studiu cizího jazyka i nadále. Všichni účastníci si rozšířili své znalosti o zemi a oblasti, ve 
které pobývali, o kulturních památkách příslušné oblasti, o národních zvycích, tradicích a životě lidí. 
Poznali nové lidi z celého světa, se kterými budou komunikovat a prostřednictvím této komunikace 
získají další poznatky o dalších zemích a životě v nich. Získali nová přátelství a vztahy do dalšího 
života. Zvýšili si své sebevědomí, své sociální kompetence a praktické dovednosti spojené s 
praktickými náležitostmi celého pobytu a jeho přípravy. Toto všechno jsou poznatky a postoje, které 
budou předávat a zprostředkovávat žákům během další práce s nimi. 

 
Mgr. Ivana Vávrová 

Koordinátor projektu 



 

 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 


