V školskom roku 2019/20 sa naša škola zapojila do projektu Erasmus+ Mobilita zamestnancov
pod názvom Quality education for everyone – Kvalitné vzdelávanie pre každého. Boli sme
úspešní, projekt bol vybratý na realizáciu.
V júli 2020 sa potom 2 učiteľky: Mgr. Bytčanková Daniela (1. stupeň) a Mgr. Kempová Andrea
(2. stupeň) zúčastnili vzdelávania v medzinárodnej vzdelávacej inštitúcii ETI Malta.
Mgr. Bytčanková Daniela
Absolvovala som kurz The Playground Classroom: Methodology for Primary Level, Malta, kde
som si rozvinula znalosti v oblasti komunikácie v anglickom jazyku, rozšírila si slovnú zásobu
s dôrazom na hru v triede, zlepšila si výslovnosť aj gramatiku, zaviedla nové inovatívne metódy
vo vyučovaní anglického jazyka na prvom stupni, ktoré som mohla následne prepojiť aj do
ostatných predmetov na prvom stupni.
Naša lektorka mala vynikajúce, dlhoročné skúsenosti s prácou s učiteľmi a deťmi mladšieho
školského veku. Oboznámila nás s množstvom metód a foriem práce a deťmi a poskytla nám
množstvo námetov a materiálov. V skupine bola príjemná atmosféra a učitelia boli z rôznych
krajín. Navzájom sme si vymenili skúsenosti z praxe. Kurz bol veľmi dobre pripravený
a obohatil každého účastníka. Pre mňa bol prínosom a splnil moje očakávania.

Aktivity, výstupy a dopad :
Získala som nové praktické metódy a formy vyučovania nielen v oblasti vyučovania
anglického jazyka, ale aj v predmetoch na prvom stupni základnej školy. Naučila sa lepšie
využívať zdroje pri vyučovaní či používať rôzne elektronické materiály pre prípravu na
vyučovanie, spoznala multikultúru, rozšírila si odbornú terminológiu, vymenila si skúsenosti s
ostatnými učiteľmi či prekonala strach z rozprávania v anglickom jazyku.
Prvou cieľovou skupinou pre šírenie výsledkov projektu boli samotní žiaci. Tí sami ocenili nové
metódy a formy vyučovania a boli oveľa viac motivovaní k učeniu.
Spomeniem najčastejšie aktivity, ktoré využívam pri svojej práci :
-

Využívanie piesní na učenie cudzieho jazyka na 1. Stupni

-

Vyučovanie pomocou príbehov

-

Metódu TPR

-

Využitie paličiek „Cuisenaire rods

https://oupeltglobalblog.com/2011/05/11/why-should-songs-be-used-more-in-the-younglearners-classroom/

https://bilingualkidspot.com/2017/10/19/benefits-importance-reading-young-children/
https://www.teachingenglish.org.uk/article/cuisenaire-rods-language-classroom

Druhou cieľovou skupinou boli učitelia a to nielen tí, ktorí sa zúčastnili na mobilitách. Databáza
materiálov, stretnutia v rámci predmetových komisií a metodických združení a ich
informovanosť o možnostiach využitia nových foriem a metód ich posúvali v práci dopredu.
Treťou skupinou boli učitelia mimo školy. Na zasadnutia metodických združení, na
zasadnutiach riaditeľov škôl a pod. boli informovaní o realizácii projektu a jeho kladoch.

Mgr. A. Kempová
Absolvovala som 2 kurzy: „Empowerment in ICT skills“ a „Clil technology and ICT tools for
teachers working with Clil“, Malta, kde som si rozvinula si znalosti v oblasti informačných
technológií a ich zavádzanie do bežných vyučovacích hodín anglického jazyka, získala som
nové zručnosti a zároveň zdokonalila už tie získané. V druhom kurze som sa bližšie oboznámila
s metodológiou CLIL, ktorú využívam v rámci vyučovania anglického jazyka a v budúcnosti
plánujem využívať aj v predmete Občianska náuka (prípadne aj v inom predmete) a tak prispieť
k zdokonaleniu výučby anglického jazyka, komunikácii, výslovnosti, gramatike
a v neposlednom rade zatraktívniť vyučovanie anglického jazyka pre žiakov našej školy. Aj ja
sama som si počas pobytu zdokonalila svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku,
keďže po celý čas kurzu učitelia komunikujú výlučne v angličtine, či už s lektormi tak aj
s učiteľmi z ďaľších európskych krajín. Taktiež som si vymenila bohaté skúsenosti s kolegami
- učiteľmi a porozprávali sme sa o metódach a štýloch vyučovania, o systéme školstva v tej
ktorej krajine ako aj o rôznych problémoch v danej krajine v oblasti vzdelávania.
Lektori, s ktorými som sa stretla, boli skúsení, priateľskí, trpezliví. Počas vyučovania vytvárali
veľmi pokojnú a príjemnú atmosféru a prispeli tak k úspešnému ukončeniu a zvládnutiu
všetkých požiadaviek. Vo voľnom čase bol pre nás pripravený bohatý program – prehliadka
pamiatok Malty – slnkom zaliatej krajiny plnej zaujímavostí. Svoj pobyt na Malte hodnotím
veľmi pozitívne, splnil moje očakávania po každej stránke. Bol obohacujúci, inširujúci k ďaľšej
práci.
Aktivity, výstupy a dopad :
Poznatky a nové nadobudnuté zručnosti zavádzam v bežnom vyučovaní anglického jazyka, kde
sa snažím aktívne využívať IT technológie, interaktívne cvičenia, prácu s internetovými
zdrojmi, softvérami v oblasti cudzích jazykov. Vytváram pre žiakov zaujímavé aplikácie,
pomocou ktorých sa netradičnou, hravou a inovatívnou formou učia slovnú zásobu, gramatiku,
čítanie s porozumením a pod.
Zároveň tieto zručnosti využívam pri akciách a aktivitách v rámci školy:
Európsky deň jazykov (26.9.) – príprava kvízu : Symbols of Great Britain, (CLIL geografia)
Olympiáda v anglickom jazyku – príprava žiakov na školské, okresné a krajské kolo
zaujímavou formou, novými aplikáciami a rôznymi dostupnými softvérmi. Boli sme úspešní,
žiačka našej školy obsadila v krajskom kole 6. miesto.
Einstein Teen – vedomostný kvíz – príprava školského kola formou krátkych kvízov zo
všetkých oblastí vzdelávania (CLIL – všetky predmety)
Krúžok Angličtina plus – zameraný na pomoc žiakov s poruchami učenia ale aj žiakov
nadaných, ktorí si chcú zdokonaľovať komunikáciu v anglickom jazyku, práca v tomto krúžku

prebieha väčšinou využívaním IT, prácu s internetom, s aplikáciami, formou krátkych súťaží
a pod. Žiaci dokážu potom na hodinách angličtiny pracovať smelšie, istejšie, prekonávajú
problémy, obavy.
V neposlednom rade treba spomenúť aj dištančné vzdelávanie, v rámci ktorého som taktiež
využívala aktívne svoje zručnosti v oblasti IT, vzdelávania prostredníctvom edupage
a Microsot teams.
Svoje získané vedomosti taktiež priebežne zdieľam s vyučujúcimi CJ v rámci zasadnutí PK,
krátkych pracovných stretnutí, poskytujem poradenstvo pre tých, ktorí prejavia záujem, taktiež
zdieľam s nimi už vytvorené aplikácie, prezentácie a pracovné listy na ďaľšie využívanie.
Ukážky niektorých mojich aplikácií, vhodných pre žiakov 5. – 9. ročníka:
https://learningapps.org/display?v=pnkdf9v6k19

About Malta (Clil – gografia)

https://learningapps.org/display?v=pmgrd769k20

Environment (Clil – obč. náuka)

https://learningapps.org/display?v=puf4binb320

Describing people (be, have got)

https://learningapps.org/display?v=ph7axghit20

Past simple verbs

https://learningapps.org/display?v=p6oe23f6a20

My room – vocabulary

