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Závěrečná zpráva - Final report 

 
Název kurzu: Using Technology in ELT 

Jméno účastníka: Mgr. Lenka Aoudj 

Místo kurzu: Brighton, the United Kingdom 

Název organizace: The English Language Centre 

Datum kurzu: 15. 2. – 26. 2. 2017 

 

Kurz byl určen pro učitele anglického jazyka, kteří chtějí integrovat, zkoumat a rozvíjet možnosti využívání 

technologií ve výuce. Cílem kurzu bylo poskytnout především praktické dovednosti, které učitelům umožní 

využít vybrané ICT nástroje ve své výuce. Nedílnou součástí kurzu byl i důraz na rozvoj a zlepšení jazykové 

komunikativní dovednosti jednotlivých učitelů – účastníků. 

 

Struktura kurzu 

 

 nástroje Googlu při výuce jazyků 

 tvoření blogů a jejich používání 

 tvorba a sdílení dokumentů online: zpracování textů, prezentací 

 online mindmapy 

 tvoření a distribuce online kvízů 

 online reading, writing, chatting, listening 

 využívání videa při výuce 

 projektová výuka 

 virtuální třída např. EasyClass 

 mezinárodní spolupráce prostřednictvím portálu eTwinning 

 mobilní telefony a tablety ve výuce 

 



 

Kurz probíhal každý všední den od 9-15 hodin v jazykovém centru The English Language Centre, Brighton 

v jižní Anglii. Výuka byla většinou rozdělena na teoretickou, praktickou část a jazykovou část. Nicméně 

hlavním cílem kurzu bylo především praktické využití získaných dovedností. Proto každý den v odpoledních 

hodinách probíhala aplikace nově nabytých dovedností na individuální potřeby třídy či žáky. Současně 

probíhala evaluace jednotlivých ICT nástrojů a možností jejich využitelnosti vzhledem na charakteristiku 

třídy. Nedílnou součástí kurzu byla minimálně dvouhodinová domácí příprava, která buď navazovala na nové 

učivo nebo sloužila jako zpětná vazba. V pozdních odpoledních, večerních hodinách a o víkendu škola 

organizovala různé poznávací nebo sportovní aktivity. 

 

 

Jazyková škola The English Language Centre 

 

 
 

Jazyková škola byla založena v roce 1962 a je neziskovou vzdělávací organizací. Patří mezi prestižní školy 

ve Velké Británii, které poskytují kvalitní výuku anglického jazyka pro zahraniční studenty včetně 

metodických kurzů pro učitele anglického jazyka. V posledních několika letech bylo v ELC vyškoleno asi 300 

zahraničních učitelů ročně. ELC Brighton poskytuje moderní zázemí v historickém prostředí. Je největší 

soukromou školou ve městě, a jednou z největších ve Velké Británii, ale přesto si udržuje příjemnou rodinnou 

atmosféru. Škola má k dispozici 32 učeben, příjemné zázemí pro studenty (klubovny, jídelnu), počítačovou 

učebnu a knihovnu.  

 

 

Přínos kurzu 

 
 

Největším přínosem kurzu byla praktická a jazyková část. Během této části kurzu, jsem aplikovala získané 

dovednosti přímo na své třídy. Vypracovávala jsem pracovní listy, které budu moci uplatnit při výuce s žáky. 

Vytvářela jsem písemné přípravy na hodinu, kde jsem do jednotlivých částí implementovala ICT nástroje. 

Nejvíce jsem se zaměřila na tzv. warm-up neboli úvodní aktivity, které jsou ve výuce cizích jazyků využívány 

na začátku vyučovací hodiny. Dalším podstatným přínosem bylo zlepšení vlastních jazykových dovedností 

v rámci jazykové části kurzu. Neocenitelnou výhodou byla také možnost porovnat metody výuky a využití 

technologií v naší škole a ve školách ve Velké Británii. 

 

Jazykovou školu bych určitě doporučila k další budoucí spolupráci. Přístup lektorů byl vysoce profesionální 

a zároveň také individuální. Také bych chtěla velice ocenit celkový přístup školy k jednotlivým studentům. 

Před samotným kurzem probíhala on-line jazyková příprava zajištěna ELC v rámci jejich internetové online 

podpory studentům. Také emailová komunikace týkající se kurzu nebo ubytování v přípravné fázi byla 

bezproblémová a promptní.  

 

Celkově bych zhodnotila kurz velmi kladně, opravdu předčil mé očekávání. Osvojila jsem si řadu nových 

dovedností, jak využívat ICT nástroje ve výuce. Současně jsem získala nové zkušenosti a kontakty na učitele 

anglického jazyka, vylepšila jsem si vlastní komunikativní dovednosti a v neposlední řadě jsem se obohatila 

o nové kulturní zážitky. 


