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Moja aprobácia je anglický jazyk a literatúra - história.  V súčasnosti 

učím  na prvom stupni základnej školy, pričom  polovicu môjho pracovného 

úväzku je  12 hodín anglického jazyka týždenne.  Anglický jazyk bol a je 

prioritou v mojom vzdelávaní sa ako aj vo vyučovaní. 

  V  dňoch 22. júla -2. augusta som spolu s troma kolegyňami 

z našej školy v rámci programu  Erasmus + absolvovala program mobility vo 

Veľkej Británii v Canterbury.  Ja som   absolvovala  kurz CLIL for Secondary.   

Tento kurz som si vybrala hneď z viacerých dôvodov. Vzdelávať sa 

a oboznamovať sa s trendmi v odbore, zlepšovať si angličtinu a načerpať 

motiváciu a inšpiráciu na zlepšovanie samotného vyučujúceho procesu.  Po 

absolvovaní programu hodnotím, že to bolo to najlepšie, čo som doposiaľ 

absolvovala.   Kurz bol vynikajúci čo sa týka  obsahu ako aj jeho 

profesionálneho vedenia.  Nesporne veľkým prínosom celého programu 

boli možnosti cestovania a s tým spojené oboznámenia sa reáliami Anglicka. Výborné boli ponúkané 

možnosti voľnočasových aktivít v rámci pobytu, z ktorých som si mnohé vybrala. Vyzdvihujem 

profesionálne vedenie programu a jeho zabezpečenie a po tejto mojej skúsenosti  budem program 

ďalej odporúčať a aj v budúcnosti  sa opäť oň sama uchádzať.  

 

Naša skupinka bola neveľká, avšak rôznorodá. Viedla ju Judith Feher, o ktorej som v prvý deň 

ani nevedela, že nie je rodená Angličanka. Ona je pre mňa inšpiráciou, čo všetko môže dokázať 

zanietený človek a kam až sa dá vo svojej profesii posúvať.  Kurzu sme sa zúčastnili  dve Slovenky, 

Portugalec, Španielka a Ruska.  Do kurzu bola zapísaná aj Maďarka Eve z organizačného tímu, ďalšia  

moja podpora a inšpirácia. Každý z nás zapísaných sme mali inú aprobáciu a zameranie, boli sme 

zástupcovia ako prírodných tak aj humanitných vied. Dvaja učitelia boli matematici, mali sme 

chemikára a fyzikára, čisto angličtinára spolupracujúceho na medzinárodných projektoch a tiež 

korektorku anglického vydavateľstva.  

Princípy metódy CLIL sú všeobecné a platia naprieč celým spektrom predmetov. Metóda 

hovorí o vyučovaní daného predmetu pomocou  cudzieho jazyka, ktorým je angličtina. Niektorí už 

mali nejaké skúsenosti z takéhoto spôsobu vyučovania na svojich školách, no väčšina z nás sme boli 

úplní začiatočníci a veľa vecí bolo pre nás nových a chceli sme vedieť ako ich pretaviť do praxe.   

 

 

 

 

 

 



 Pred odchodom do Anglicka mi všetci hovorili, že počas pobytu si oddýchnem, avšak o tom 

nebolo ani reči. O čo nás bolo menej v skupinke z hľadiska počtu, o to viac sa bolo treba zapájať 

a spolupracovať na hodinách. To, že sme  boli nútení 

prekročiť našu  komfortnú zónu nás však veľmi posúvalo 

vpred.  Do úloh sme všetci vkladali seba a hodiny mali 

iskru. Hodiny boli zamerané na prax a lektorka sa 

prispôsobovala našim požiadavkám. Na konci prvého 

týždňa sme jej poskytli feedback, ktorý následne 

vyhodnotila a podľa neho prispôsobila druhý týždeň.  

Zaujímavé bolo, že všetci sme chceli ešte viac praktických 

ukážok. Takto sme mali možnosť si vyskúšať rôzne hodiny- 

históriu, matematiku, fyziku a biológiu. Aby sme si 

vyskúšali, čo cítia naši žiaci, odhlasovali sme si aj 

absolvovanie hodiny umenia v maďarčine.  Všetky postupy, čo sme si vyskúšali, sme si krok po kroku 

prechádzali, ich metodiku  a vyhodnocovali ich. Na záver kurzu sme si každý zostavil a odučil vlastnú 

hodinu na základe princípov metódy CLIL. Tú sme opäť rozoberali a dostali feedback od účastníkov 

a lektorky.  Napríklad hodina, ktorú som si ja pripravila bola z histórie o systéme rozhodovania 

v Starovekom Ríme v období republiky. (Hodina nadchla kolegu z Portugalska a odporučil svojim 

kolegyniam tento projekt na ich škole). 

 

 Školenie mi dalo veľa inšpirácii. Najväčšou výzvou je  projektové vyučovanie v rámci našej 

školy.  Dúfam, že do budúcnosti sa aj nám, podobne ako v Portugalsku, na našej škole podarí 

načrtnúť a naštartovať projekty v rámci viacerých predmetov na prierezové témy, na ktorých by 

participovali viacerí učitelia. Z môjho pohľadu viem prispieť hlavne na témy v rámci predmetov 

anglického jazyka, histórie a občianskej náuky. Čo sa mi však darí z kurzu využívať už dnes, je, že od 

začiatku školského roka viem lepšie vystavať a naplánovať hodinu. Dávam si pozor najmä na to, aby 

som mala rôzne zaujímavé úvodné aktivity, ktoré vtiahnu žiakov do témy a zaktivizujú ich. Ďalším 

prínosom je uvedomovanie si a snaha  do cieľa hodín zakomponovať čo najviac vyšších cieľov 

z Bloomovej taxonómie (až tu na kurze som pochopila princípy a praktické využitie Bloomovej 

taxonómie). Na hodinách dávam žiakom  viac priestoru na analýzu alebo dedukciu príbehov,  javov a 

pravidiel, aby žiaci viac sami hľadali možností a riešenia. Na hodinách anglického jazyka využívam 

a žiakov sú veľmi obľúbené hry, ktoré sme síce na kurze používali ako ice-breakers (tu sa 

predpokladal pokročilejší stupeň angličtiny- for secondary),  my ich však momentálne veľmi úspešne 

využívame na utužovanie a precvičovanie učiva.  

 

 

 

 

 


