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Na přelomu července a srpna jsem v rámci programu Erasmus+ vycestovala na 2 týdny do Irska.  

 

Mým prázdninovým domovem se stalo irské hlavní město Dublin. Zde jsem v jazykové škole Alpha 

College navštěvovala kurz pro učitele s názvem „Using Technology in the Classroom. Ve skupině nás 

bylo celkem 11, já z České republiky a další kolegové z Bulharska, Itálie, Maďarska, Polska a Španělska. 

Měli jsme naprosto úžasné lektorky a všichni jsme si kurz moc užili. Je fajn stát se zase na chvíli 

studentem a mít možnost účastnit se výuky z druhé strany.  

 

Během kurzu jsme se seznámili s různými webovými stránkami, internetovými nástroji a aplikacemi, 

jejichž využití ve výuce vede k aktivnímu zapojení všech žáků do procesu učení a k zvýšení jejich zájmu 

o výuku. Dalším podstatným benefitem takové výuky je přizpůsobení obsahu každému konkrétnímu 

žákovi a jeho individuálním potřebám (ať už se jedná o velmi nadané žáky nebo naopak např. o žáky se 

specifickými poruchami učení). Využití ICT technologií ve výuce je skvělým prostředkem k diferenciaci 

v rámci třídy. Abych uvedla pár příkladů, naučili jsme se tvořit podcasty a video-tutoriály, seznámili 

jsme se s různými nástroji, které lze použít pro hodnocení pokroku studentů (různé kvízy, tvorba on-

line testů, atd.) nebo pracovali s google produkty (google forms, slides, classroom). Těším se, až vše 

vyzkouším ve vlastní výuce. Kurz hodnotím jako velmi přínosný a ráda ho doporučím dalším kolegům.  

 

Kromě výše zmíněného bylo obsahem kurzu i poznávání irské 

kultury a památek - jak v samotném Dublinu, tak v jeho okolí. 

Během odpoledních procházek a víkendových výletů jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavostí z irské historie, kultury či politiky. 

Navštívili jsme různé pamětihodnosti, muzea i přírodní památky. 

Mně osobně se nejvíce líbil výlet na Ardgillan Castle a návštěva 

rybářské vesničky Skerries, na koupání v moři to ale nebylo.  

Jinak mohu potvrdit, že počasí v Irsku je nevyzpytatelné a velmi 

rychle se mění. Zatímco v jednu chvíli svítí sluníčko, za okamžik 

prší a je zima. Aneb jak se říká: „If you don’t like the weather in 

Ireland, wait a few minutes and it will change.“ 

Jsem moc ráda a vážím si toho, že díky zapojení naší školy do 

programu Erasmus+ jsem měla možnost strávit 2 úžasné týdny 

v Irsku, naučit se spoustu nových věcí (z kterých budou mít užitek 

hlavně moji žáci) a procvičit svou angličtinu v anglicky mluvící 

zemi. Kromě nových znalostí jsem se vrátila domů plná energie a 

nového nadšení do další své výuky.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


