
  
 

Infoseminár 10.11.2015  Zvolen 
Mobilitný projekt financovaný z prostriedkov EU 

 
K 1  Informačné technológie a kreativita v 

modernizácii výučby anglického jazyka 
2015-2016  

Akadémia vzdelávania Čadca, o.z. 



Akadémia vzdelávania Čadca  
-neziskové občianske združenie 
-člen AIVD SR 
-hlavná činnosť je zameraná na vzdelávanie všetkých            
skupín dospelého obyvateľstva – napr. nezamestnaní klienti 
(RE-PAS), firemné vzdelávanie, samoplatcovia a pod.  
-aktivity: jazykové vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy, 
odborné semináre, projekty 
-jazykové kurzy v štruktúre: - deti, stredoškoláci, dospelí a 
seniori, pobytové jazykové kurzy vo VB, firemné kurzy, 
skupinové aj individuálne kurzy, jazykové audity, príprava na 
pracovné pohovory 
 
 



Jazyková škola AV Čadca 
-priemerný počet študentov 2015/2016 cca 130 
 

-3 vlastné učebne jazykového vzdelávania  
 

-2 učebne vybavené interaktívnou technikou – e-beam, 
interaktívna tabuľa, didaktická technika, tablet, internet 
-priestory vybavené WiFi pripojením  
 

-1 učebňa zameraná na kreatívne vyučovanie (maľba,,) 



     AV Čadca – kurzy pre deti 



Jazykové kurzy –  
SŠ, dospelí, firemné kurzy 



Jazykové kurzy  - seniori 



Kreatívna angličtina  



Príprava projektu – Európsky plán 
rozvoja 

-v rokoch 2013-2014 – vybavenie učební interaktívnou technikou a 
internetom 
-potreba využívať inovatívne metódy (interaktívna tabuľa, e-beam, 
digitálna učebnica) 
– potreba  „oživenia“ a zatraktívnenia kurzov pre dospelých -  kreatívna 
angličtina – autentické online zdroje 
-nové podmienky a potreby klientov si vyžiadali aj nový prístup a 
pripravenosť lektorov 
-EU plán rozvoja školy- podpora počítačovej gramotnosti našich 
dospelých učiacich sa a lektorov 
-- v súlade so stratégiou Európa 2020 je našou prioritou zvyšovanie 
kvality a efektivity vzdelávania dospelých pomocou kreatívneho 
vyučovania a využitia moderných technológii 
-- zaradiť inovatívne formy vyučovania – online kurzy, digitálna 
učebnica, internet – využívanie autentických materiálov, kreatívne 
formy.... 



Vyhľadávanie partnerov  
a výber kurzov 

-Vyhľadávanie partnerov v spolupráci s agentúrou v Cambridge  – 
overený  partner so sieťou škôl vo VB 
 

-Kurzy vyberané podľa aktuálnych potrieb a vybavenia AV  
(inter.učebňa, kreatívna angličtina...) 
 

-Výber kurzov ovplyvnili aj cieľové skupiny klientov pre ktorých sme 
chceli zabezpečiť zaujímavé inovatívne metódy výučby (kreativita,   
interaktívne formy – internet, tablet, mobil...) 
 
 
 



Výber účastníkov mobilít a ich 
príprava 

-skúsená lektorka anglického jazyka s IT schopnosťami 
vyučujúca v učebni s interaktívnou technikou a digitálnou 
učebnicou 
 

-lektorka so špecializáciou na kreatívne formy – skúsenosti s 
výučbou kreatívnej angličtiny počas letných prázdnin, spojenie 
angličtiny + kreatívnej výučby (maľba, pesničky, umenie..) 
 

-príprava vybraných účastníčok predstavovala konzultácie s 
riaditeľkou AV Čadca a definovanie konkrétnych potrieb klientov 
našej jazykovej školy, definovanie očakávaní a možnosť 
implementácie poznatkov v praxi 
-súčasťou prípravy bola aj účasť riaditeľky AV Čadca 
informačnom seminári k podávaniu prihlášok v Žiline (január 
2015) a účasť na inštruktážnom seminári v Bratislave (júl 2015) 
 



Realizácia mobilít 
-vysielajúca organizácia zabezpečila – letenky, poistenie, 
zmluvu s účastníkmi, finančný transfer 
-účastníci komunikovali so školou vo VB, s hostiteľskými 
rodinami 
-príprava lektorov prebiehala v mesiaci jún – júl 2015 
(konzultácie, očakávania,..) 
-samotné mobility prebiehali v mesiaci august 2015 
-dĺžka pobytu lektoriek vo VB cca 2 týždne 
 
 

 



1.mobilita - SOUTHAMPTON 
Názov kurzu: 
Využívanie IKT technológii vo výučbe AJ 
 
Popis kurzu: 
- používanie počítačov a mobilných zariadení vo výučbe AJ, 
práca s aplikáciami – animoto, tellagami, dragon dictation...., 
príprava materiálov s použitím IT,využívanie web stránok  
 



1.mobilita 



Praktické zručnosti  
-Práca s mobilnými aplikáciami vo vyučovaní napr. 
interaktívna hra Kahoot s využitím tabletov, mobilov a 
internetového pripojenia 
-voicethread-aplikácia umožnujúca zadávanie a kontrolu 
domácich úloh pomocou mobilných zariadení  
Prezi – tvorenie prezentácii na účel výučby cudzieho jazyka 
Quizzlet – aplikácia na prípravu tajničiek a kvízov  
 



2.mobilita - PORTSMOUTH 
Názov kurzu: 
Využívanie kreativity vo výučbe AJ 
 
Popis kurzu: 
- inovatívne metódy výučby AJ s využitím hier, piesni, 
básničiek, obrázkov, divadla, situačných rolí, kreslenia, 

príprava materiálov s využitím IKT  
 



2. mobilita  



Praktické zručnosti  
-Využitie online kreatívnych zdrojov a autentických 
materiálov napr,  piesne z youtube, krátkych videí, ukážok z 
filmov 
-- využívanie rôznych hier zamerané na opakovanie 
gramatických javov a slovnej zásoby napr. „travel game“ s 
využitím online zdrojov a taktiež s využitím hračiek  
-využitie umenia a ručných prác vo vyučovaní jazyka  
-využívanie aplikácii a rôznych webových stránok 
zameraných na všetky zručnosti napr. 
-http://www.lessonstream.org 
http://www.eduplace.com/graphicorganizer 
 
 

 

http://www.lessonstream.org/
http://www.eduplace.com/graphicorganizer


Kultúrny aspekt mobilít –  
educational trip 

Súčasťou mobilít bola aj návšteva kultúrnych pamiatok – 
katedrála vo Winchestri – skúsenosti použiteľné pri 
prezentácii reálii VB na vyučovaní (dospelí učiaci sa majú 
záujem aj o informácie o histórii, kultúre atď. ) 



Monitorovanie mobilít 
-pravidelný mailový a sms kontakt organizácie s účastníkmi    
mobility 
-zasielanie info o priebehu vzdelávania 
-zasielanie fotiek z pobytu – zverejňovanie  na FB Akadémie  
-vzdelávania Čadca 
-po návrate z mobility podrobné informovanie o priebehu a 
získaných informáciách 



Dopad mobilít na účastníkov 
Nadviazanie kontaktov 
Zoznámenie sa s novými formami využitia IKT v triede 
(mobilné aplikácie..) 
Príprava vlastných kreatívnych učebných materiálov  
Zvýšenie pedagogickej, didaktickej, odbornej aj jazykovej 
kompetencie lektorov 
Kontakt so špičkovými lektormi –tvorcami učebníc 
Informácie o rôznych možnostiach výučby jazykov 
osvedčených v rámci iných krajín (Taliansko...) 



Uznávanie 
výsledkov  v 
zahraničí 

-Europass 

-Medzinárodne osvedčenie  



Dopad projektu na 
internacionalizáciu AV 

-zvýšené a cielené využívanie IKT a jeho rôznych foriem 
počas jazykových kurzov (niektoré nové formy výučby napr. 
pomocou mobilných aplikácii zatiaľ nie je možné realizovať 
vzhľadom na nedostatočné vybavenie našich klientov) 
 
-zmysluplné využitie kreatívnych foriem výučby 
 
-kontakty na EU partnerov zaoberajúcich sa vzdelávaním 
dospelých 
 



Dopad projektu na ponuku AV 
2015/2016  

-nové osnovy pre jazykové kurzy dospelí začiatočníci – kurz 
FACE 2 FACE – aktívne využívanie online „learning 
resources“ – www.cambridge.org/elt/face2face + self-study 
DVD Rom 
-všetky kurzy využívajú interaktívnu tabuľu – všetky 
vedomostné úrovne dospelých klientov 
-mailová komunikácia lektora s účastníkmi kurzu 
-príprava kreatívnych materiálov pre účastníkov napr. 
využívanie „travel game“, tvorenie handoutov, krížoviek a 
osemsmeroviek 
-využívanie online zdrojov 
-vypracovanie a sprevádzkovanie online-testu pre potreby 
jazykového auditu vo firmách  
 

http://www.cambridge.org/elt/face2face


Dopad na modernizáciu AV 
-rozšírenie portfólia jazykových kurzov – kreatívna 
angličtina, IKT 
-využívanie online zdrojov na výučbu jazyka 
-vypracovanie online test z anglického jazyka pre potreby 
jazykového auditu vo firmách 
-zvýšenie prestíže jazykovej školy v regióne 
-modernizácia vyučovania  
-získanie nových učebných materiálov 
-zvýšená kvalita a odbornosť lektorov -všetkých lektorov 
(nové poznatky prevzali aj ostatní lektori) 



Diseminácia projektu k 11/2015 
-Monitorovanie projektu na FB AV a FB zamestnancov a lektorov 
AV 
-Info o realizácii projektu v regionálnych novinách – Kysucký 
večerník 
-Info o realizácii projektu v priestorov AV Čadca – nástenka  
-Seminár pre zamestnancov AV Čadca o priebehu a náplni 
štrukturovaných kurzov 
-Informačný seminár pre účastníkov kurzov a študentov 
bilingválnej OA v Čadci 
-Nakoľko projekt pokračuje do júna 2016 ešte budú realizované 
aj iné diseminačné aktivity 



           
 Diseminácia projektu v regionálnych 

novinách Kysucký večerník 



Odporúčania  
-preveriť si školu a jej ponuku, využiť recenzie  
-včas zabezpečiť letenky a poistenie pre účastníkov  
-zváženie výberu vhodnej formy ubytovania (rodina, 
internát) 
-komunikácia s hosťujúcou rodinou pred pobytom  
-dostatočná jazyková pripravenosť lektora nakoľko sa lektor 
nejde učiť „jazyk“ ale nové odbornosti a zručnosti 
-jasne definovať očakávania a prínos mobility pre 
organizáciu, lektorov a klientov pred mobilitou 



Skúsenosti s partnerskou 
organizáciou 

-1. mobilita - Kurz IKT   
-Pozitíva : inovatívne učebné materiály, získanie znalosti a zručnosti s 
používaním IKT, spolupráca na medzinárodnej úrovni, podelenie sa 
so skúsenosťami  s ďalšími, účastníkmi kurzu, profesionálny prístup 
partnerskej organizácie, lektor IKT na vysokej úrovni, starostlivá 
hostiteľská rodina  
-Negatíva : technický problém - zlyhávanie internetovej siete, 
počítače sa využívali cca na 30 % z celkového času, druhá lektorka 
nedefinovala zreteľne čo sa očakáva od účastníkov kurzu 
 
 

 
 



Skúsenosti s partnerskou 
organizáciou 

2. mobilita: Kurz kreativity 
 
Pozitíva : výučba na vysokej úrovni, vhodný výber lektorov, 
profesionálny prístup partnerskej organizácie, hostiteľská 
rodina, získanie doplnkových materiálov 
 
Negatíva: nemáme, ubytovanie ďaleko do školy 



 
 
 
 
 

Ďakujem za pozornosť 
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