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Jazykový kurz pro učitele 

V rámci projektu Erasmus+ jsem se zúčastnil jazykového kurzu v Irsku, pořádaného školou ATC 

Language schools, konkrétně v její pobočce v krásném přímořském městečku Bray, což je předměstí 

hlavního města Dublinu. 

Do Irska jsem trefil a školu podle Google maps jsem také našel napoprvé. Při rozřazovacím testu jsme 

byli rozděleni do tříd podle výsledků. I když se jednalo pouze o jednotýdenní kurz, kterého součástí 

byla i odpolední intenzivní část, došlo v mém  případě ke zlepšení poslechu a mluvení. Bylo to 

zároveň i tím, že jsem byl ubytován v rodině. Tam jsem vlastně procvičoval poslech a mluvení už od 

snídaně. Velkým přínosem kurzu byl taktéž Social programme. Tam jsme se mohli s ostatními 

spolužáky zúčastnit různých výletů či aktivit. Při těchto výletech jsme samozřejmě zase komunikovali 

v angličtině, protože sedm spolužaček a dva spolužáci byli z různých zemí, např. z Brazílie, Německa, 

Francie, Itálie, Japonska, Ománu, Jižní Koreje a Španělska. Vnímal jsem, že se má komunikace každým 

dnem zlepšuje. 

Výuka byla rozvržena na tři bloky. V 9 hodin začínal 120-ti minutový blok gramatiky, ale byl veden 

hodně komunikativně, takže jsme celkem byli hodně zapojováni i my žáci. Po přestávce byl 120-ti 

minutový blok konverzace. Vždy nějak zajímavě zvolený. Například na téma stěžování si. To šlo kromě 

Japonců snad každému perfektně. Jen Italové byli lepší než já. Po obědě s procházkou po pobřeží byla 

v úterý a čtvrtek pro zájemce organizována dvouhodinová intenzivní část – zase na nějaké zajímavé 

konverzační téma. Třeba jídlo a vaření. 

Ze zajímavých metod výuky bych rád zmínil zapojování různých her. Buď formou kartiček, podobných 

hře Aktivity, nebo v týmu připravování otázek, či hádanek pro další týmy. Při své výuce lektoři čerpali 

z několika zajímavých výukových pramenů, což budou užitečné informace pro naše jazykáře. Hodiny 

byly sice formou „škola hrou“, nicméně jako pedagog jsem vnímal a kladně hodnotil zvolené formy a 

způsob vedení výuky. Šlo opravdu o efektivní nástroje, které budu rád uplatňovat a o které se 

podělím se svými kolegy. Co je ale hodně podobné, i když jsme si zakoupili celkem nelevné učebnice, 

tak lektoři stále pro svou výuku rozdávali nakopírované papíry.  

Bylo poznat, že kurzu se zúčastňují lidé, kteří si toto vzdělání hradí sami, nebo jejich rodiče. Nejvíce se 

to projevovalo ve velké aktivitě a snaze každého. Všichni jsme se snažili získat z každé hodiny co 

nejvíce. I domácích úkolů bylo celkem dost. Jsem si ale vědom, že této úrovně nadšení žáků pro 

výuku nejsme v našem školství na úrovni denního počátečního vzdělávání dosáhnout. 



Hodnotím přínos tohoto jazykového kurzu velice kladně. Na základě mých dosavadních znalostí 

gramatiky a slovní zásoby, se díky intenzivnímu a velmi kvalitně vedenému kurzu, mohla rozvíjet i 

složka komunikace – poslech a mluvení. Hodně negativně vnímám skutečnost, že nám byl při 

schvalovacím procesu projekt zkrácen na polovinu. Tedy cítím, že pokud by se měl pedagog opravdu 

dobře připravovat na pobyt se svými žáky v zahraničí, měl by strávit více než jeden týden na kurzu, 

který by takto skvěle rozvíjel jeho komunikační schopnosti v anglickém jazyce. 

Stránku organizace kurzu, jeho náplně, volbu výukových forem a metod a přístup poskytovatel 

hodnotím velice pozitivně. 
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