
Mobilita KA122, Erasmus+ 

 

Aj školský rok 2021/2022 sa na Adlerke niesol  v znamení projektu Erasmus+. Zúčastnení sa podelili o svoje 

skúsenosti zo zahraničného študijného pobytu na Malte a prezradili, ako nadobudnuté vedomosti a skúsenosti 

využili vo vyučovacom procese. 

Tieto letné prázdniny boli pre nás iné ako tie predošlé. Okrem zaslúženého oddychu po náročnom školskom 

roku sme posledný augustový týždeň strávili síce v dovolenkovej destinácii, ale s trochu iným cieľom ako 

bežný turista. Prostredníctvom programu Erasmus+ sme absolvovali pod odborným dohľadom profesionálnej 

lektorky týždenný kurz na ostrove Malta.  

Kurz prebiehal v medzinárodnom 

vzdelávacom inštitúte Executive 

Training Institute Malta v centre 

Saint Julians – nesmierne živej 

a rušnej časti Malty, ktorá je známa 

jazykovými a učiteľskými kurzmi 

pre študentov i dospelých z celého 

sveta. Intenzívny kurz anglického 

jazyka nám umožnil rozvíjanie 

svojich jazykových znalostí a 

zdokonaľovanie všeobecnej úrovne 

angličtiny.  

 



Kurz doplnený o CLIL metódu (výučbu nejazykových predmetov v angličtine) nám celý týždeň postupne 

odhaľoval stále nové možnosti ako obohatiť výučbu odborných predmetov o rôzne aktivity pomocou cudzieho 

jazyka. Na kurzoch sme sa zoznámili so skvelými učiteľmi z Nemecka, Španielska, Talianska, Poľska 

a Česka. Navzájom sme sa podelili o svoje skúsenosti s výučbou v našich krajinách.  

Program kurzu bol zameraný na 

plánovanie hodín CLIL, zavádzanie 

technologických nástrojov do 

vzdelávania, tvorbu „webquestov“ a 

online textov, používanie interaktívnych 

cvičení, rozvíjanie jazykových zručností 

a technických znalostí, trénovanie 

základných zručností medziľudskej 

komunikácie a spoznávanie kultúrneho 

dedičstva Malty s jej dvojjazyčným 

jazykovým prostredím. 

 

Vďaka mobilite sme si zlepšili svoje zručnosti v používaní nástrojov informačných a komunikačných 

technológií, získali sme informácie o rôznych aktuálnych internetových programoch, ktoré sa dajú využiť vo 

vyučovaní a naučili sme sa používať celý rad bezplatných aplikácií pre vzdelávacie účely. Zároveň sme 

nadviazali spoluprácu potrebnú na tvorbu ďalších medzinárodných projektov. 

Kurz nám umožnil spoznať nielen históriu, ale aj školský systém, tradície a gastronómiu tejto krajiny. Okrem 

kurzu bol nesmiernou školou i každodenný kontakt s domácimi, ktorí rozprávajú maltsky a anglicky. 

V popoludňajších hodinách sme 

veľa cestovali za krásami 

a pamiatkami Malty. Hlavné 

mesto Valletta sme navštívili 

niekoľkokrát. Je to nádherné 

mesto, v ktorom na každom 

kroku (ako i všade inde na 

Malte) dýcha história. Úžasným 

zážitkom bola i návšteva 

stredovekého mesta Mdina, 

ktorá bola kedysi hlavným 

mestom Malty.  



Mobilitná aktivita na Malte so vzdelávacím kurzom v nás prebudila aj hravé ja. Rozšírila naše pedagogické 

zručnosti a naplnila nás nápadmi, ktoré rady odprezentujeme aj doma. Zahraničný pobyt nám ponúkol široké 

spektrum nápadov a aktivít vo výučbe anglického jazyka na  oživenie a okorenenie  hodín  anglického jazyka, 

a tým aj  na motiváciu študentov k učeniu sa  anglického  jazyka. Motivoval aj samotných učiteľov, ktorí 

cudzie jazyky vyučujú. Aktivity, cvičenia a hry od skvelej lektorky zozbierané do súboru hier a aktivít pod 

našim menom putujú aj do rúk učiteľov šikovných študentov na Adlerke.  

S novozískanými vedomosťami 

sme po ukončení prázdnin 

oboznámili aj kolegov v škole 

a vytvorili sme súbor aktivít, 

ktoré sa využívajú na 

vyučovacích hodinách. Všetci 

sme sa zhodli, že účasť na 

projekte Erasmus+ mal pre 

všetky zúčastnené strany len 

pozitíva. Našej škole záleží na 

skvalitňovaní výučby, preto bolo 

pre nás samozrejmosťou zapojiť 

sa do mobility učiteľov.  

 

Ak by sme mali na záver povedať, čo nám tento kurz dal, tak okrem spoznávania nesmierne krásnej krajiny 

a fantastických kultúrnych pamiatok to bolo autentické rozprávanie v cudzom jazyku. Za túto skúsenosť 

ďakujeme!  

 

Ing. Katarína Sekáčová, Mgr. Jana Šemeláková, 

 Mgr. Miriam Weissensteinerová,  Mgr. Klaudia Hudáková 

 

 

 

 

 

 


