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- kurz zaměřený 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)



Sobota 18. 6.
- přímý let z Prahy se 

nedal sehnat, musela 
jsem letět z Vídně

- ubytování jsem měla 
předem zajištěné v 
Trinity College - 
univerzitní kampus, ve 
kterém se konal i celý 
kurz



Neděle 19.6.
- první seznamování se s 

Dublinem a se spolužáky 
z kurzu

- kurz začal v 15:30 
společným úvodem s 
dalšími 4 kurzy od 
stejné jazykové školy - 
English Matters

- celkem se těchto kurzů 
zúčastnilo 16 národností



PONDĚLÍ 20.6.
- dopoledne proběhla dvě 

školení:
- Dovednosti potřebné pro 21 

století
- Čtenářská gramotnost

- odpoledne byl první “Field 
project”
-  aplikaci seesaw jsme měli 

nahranou mapu centra Dublinu s 
body, které máme projít a na 
každém bodu jsme plnili úkol https://web.seesaw.me/



ÚTERÝ 21.6.
- tento den se celé 

vzdělávání odehrávalo v 
učebně

- bylo zaměřeno na děti 
se speciálními 
vzdělávacími potřebami

- často zaznělo spojení 
“Universal Design” - 
představující jakousi 
ideu, že všechno je 
přístupné pro všechny 
bez jakýchkoliv úprav



STŘEDA 22.6.
- tento den jsme si 

zkoušeli game-based 
learning
- učení, které je 

založeno na hře
- není to jen hraní si 

bez dalšího smyslu
- jedná se o cíleně 

vybrané hry, tak, aby 
se studenti rozvíjeli 
právě v těch 
oblastech, které si 
stanovíme

- odpoledne jsme měli 
naplánovanou 
návštěvu Národní 
galerie



ČTVRTEK 23.6.
- den ve znamení 

formativního hodnocení
- přijela za námi paní z 

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

- https://www.loretoabbe
ydalkey.com/ 

https://www.loretoabbeydalkey.com/
https://www.loretoabbeydalkey.com/


PÁTEK 25.6. - digitální technologie
- seznamovali jsme se s různými 

aplikacemi, které jsou využitelné ve 
výuce

- quizlet, ed.ted, seesaw, genially…..
- odpolední výlet do Glendalough

- Glendalough (irsky Gleann Dá Loch) 
anglicky Walley of Two Lakes, což 
znamená Údolí dvou jezer) je vesnice 
s klášterem v hrabství Wicklow v 
Irsku

- klášter byl založen v 6. století sv. 
Kevinem, poustevníkem a knězem, 
zničen byl v roce 1398 anglickým 
vojskem.



SOBOTA 26.6.
- v sobotu jsem již jen 

prezentovali ostatním naší 
skupinovou práci, kde jsme 
uváděli, co jsme se naučili a jak 
budeme naše získané poznatky 
šířit dál

- dostali jsme certifikát a 
rozloučili jsme se se všemi 
účastníky



NEDĚLE 26.6
- poslední den - ještě 

jsme stihli nakoupit 
dárečky pro rodinu a 
dát si poslední kávu

- a pak strávit celé 
odpoledne na letišti - 
tříhodinnová fronta na 
security a pak 
dvouhodinové zpoždění 
letadla

- naštěstí byl přímý let 
do Prahy

Poslední fotka z Dublinu



Mí noví Italští přátelé Fish and chips



Sochy po celém Dublinu Wall of fame



Pozdravy od moře
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