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V červnu roku 2022 jsem se zúčastnila kurzu zaměřeného na inovativní metody ve 
vzdělávání. Celkem se ho účastnilo 17 učitelů od prvního stupně základní školy až po 
univerzity - 4 Češi, 3 Italové, 4 Španělky, 3 Řekové, 2 Litevky, 1 Rakušanka. 
Na kurzu se střídala práce v učebnách a pobyty venku (v centru města, v galerii, v 

Glendalough) 

Přímý let z Prahy se nedal sehnat, proto jsem letěla z Vídně. Ubytování jsem měla předem 

zajištěné v Trinity College - univerzitní kampus, ve kterém se konal i celý kurz. 

První den kurzu proběhlo seznamování se s Dublinem a se spolužáky z kurzu. Kurz začal 

společným úvodem s dalšími 4 kurzy od stejné jazykové školy - English Matters. Celkem 

těchto kurzů zúčastnilo 16 národností z celé Evropy. Češi byli nejpočetněji zastoupenou 

národností. 

Další den jsme se věnovali dovednostem potřebným pro 21 století a čtenářské gramotnosti. 

Odpoledne jsme se zúčastnili prvního “Field project” - v aplikaci seesaw jsme měli nahranou 

mapu centra Dublinu s body, které máme projít a na každém bodu jsme plnili úkol. Pracovali 

jsme ve skupinách. 

Další dny jsme se věnovali vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami  nebo 

“game-based learning” - učení, které je založeno na hře. Jedná se o cíleně vybrané hry, tak, 

aby se studenti rozvíjeli právě v těch oblastech, které si stanovíme. 

Byli jsme pocteni i speciální návštěvou - přijela za námi paní z nejlépe hodnocené střední 

školy v Irsku (šestileté gymnázium)a ukazovala nám software na hodnocení studentů a 

přístup školy k formativnímu hodnocení.  

 (https://www.loretoabbeydalkey.com/) 

Dále jsme se seznamovali s použitím digitálních technologií ve výuce- s různými aplikacemi 

typu quizlet, ed.ted, seesaw, genially… a viděli jsme i Glendalough  - vesnice s klášterem v 

hrabství Wicklow v Irsku. Klášter byl založen v 6. století sv. Kevinem, poustevníkem a 

https://www.loretoabbeydalkey.com/


knězem, zničen byl v roce 1398 anglickým vojskem. 

Lektoři po celou dobu kurzu byli velmi milí a vstřícní. Jejich angličtina byla srozumitelná, 

neměla jsem žádný problém s porozuměním. 

Mgr. Bc. Silvie Holečková 

 

Odkazy: 

-https://www.englishmatters.org/ 

-https://web.seesaw.me/ 

-https://ed.ted.com/ 

-https://genial.ly/ 

-https://quizlet.com/latest 

-https://www.loretoabbeydalkey.com/ 
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