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Název projektu:          Jazykové kury pro učitele Libverdy 
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      V rámci tohoto projektu jsme uskutečnili 6 mobilit učitelů ve dvou typech aktivit – 
jazykové kurzy a stínování ve škole. 
Nejprve se učitelka AJ zúčastnila 5-denního stínování na střední škole The Royal High School 
of Edinburgh ve Skotsku. Pobyt byl zaměřen na hlubší poznání možností používání ICT ve 
výuce a na metody přístupu k žákům se speciálními potřebami, na práci s žáky s poruchami 
učení a s osobními problémy. Setkala se s tzv. Welfare Counselor (podobná pozice jako 
metodik prevence v našich školách) a sledovala jeho každodenní práci s žáky, kteří potřebují 
jeho intervenci (problémy ve škole, se spolužáky, v rodině, psychické problémy, šikana, 
závislosti, apod.). V hodinách pozorovala přístup učitelů a asistentů k žákům se speciálními 
potřebami. Také navštívila hodiny, ve kterých učitelé využívali různé druhy ICT. Zaměřila se 
na způsoby využívání ipadů ve výuce, programy na procvičování učiva, vytváření her a kvízů, 
užívání aplikací, tvorbu videí a seznámila se s používáním 3D tiskárny. Navštívila i několik 
hodin cizích jazyků (NJ, FJ) se záměrem načerpat nápady na aktivity ve výuce cizího jazyka. 
 
V létě 2021 se 4 učitelé odborných předmětů zúčastnili dvoutýdenních kurzů angličtiny. 
Původně byly tyto kurzy plánované do Velké Británie, ale situace s pandemií koronaviru 
zkomplikovala cestování do VB, a proto jsme kurzy museli přesunout na Maltu. Všichni 
účastníci absolvovali kurz všeobecné angličtiny a zdokonalili si především své komunikační 
schopnosti a znalosti slovní zásoby.  
Učitelka AJ se ještě na konci letních prázdnin 2021 zúčastnila týdenního jazykového kurzu 
v Londýně zaměřeného na metodiku výuky AJ.  
Všechny výše popsané aktivity byly velkým přínosem pro jednotlivé účastníky, kteří kromě 
zlepšení jazykových kompetencí načerpali novou energii a chuť do další práce se žáky 
v dalším školním roce.   
 

Mgr. Ivana Vávrová 

Koordinátor projektu 



 

 



 



 





 



 


