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Osobní hodnocení účasti a užitku projektu ERASMUS+
Mgr. Lenka Navrátilová
Účast v projektu ERASMUS+ byla pro mne osobně velmi užitečná a přínosná z mnoha
důvodů. Primárně to bylo obohacení v oblasti metodologie výuky anglického jazyka, protože
kurz na Mayflower College poskytl mnoho cenných podnětů a inspirací. Některé z nich jsem již
začlenila do své výuky, např. autentické materiály k procvičení cizího jazyka, rozvoji
schopnosti orientace v textu a vyhledávání informací i poznání reálií anglicky mluvících zemí
(konkrétně letáky Pennywell Farm), dále propojení výtvarného umění s výukou anglického
jazyka (popis klasických uměleckých děl a jejich rozbor zajímavou formou integrující
mezioborové vztahy), využití nabídnutých web stránek a PC programů. Prohloubily se proto
především mé kompetence metodologické v oblasti nalézání nových způsobů, jak vybavit žáky
znalostmi k vyjádření myšlenek a situací v cizím jazyce, jak rozvíjet komunikační schopnosti
žáků i své vlastní, jak zadávat úkoly vycházející z praktického života, jak transformovat
získané poznatky do vzdělávacích obsahů vyučovacích hodin a mnoho dalších.
Osobní kontakt s učiteli, kolegy i rodinou, ve které jsme byly ubytovány, nám poskytl
mnoho příležitostí nejen k procvičování cizího jazyka, větší flexibilitě, ale také k přímé
zkušenosti hlouběji proniknout do kulturního prostředí Anglie a více jí porozumět. Mohly jsme
více uplatnit a prohloubit své schopnosti při kooperaci s kolegy v Mayflower College, zároveň
poznat také něco z jejich kulturního prostředí (Turecko, Polsko, Španělsko, Švédsko) a také se
nám otevřela možnost porovnání s naší kulturou. Byla to ideální příležitost pro prohloubení
kompetencí v oblasti postojů a znalostí. Znalosti a osobní zkušenost při poznávání reálií
anglicky mluvící země a její kultury jsem již mohla uplatnit při vyučování svých žáků a jistě

z těchto zkušeností budu ještě dlouho čerpat. Osobní zkušenosti mi umožňují větší uvedení do
souvislostí a podněcují nejen mou tvořivost, ale také kreativitu studentů. Žáci projevují velký
zájem o všechny informace týkajících se témat, které jsem prožila "na vlastní kůži". Po návratu
jsem si vytvořila několik pomůcek dle inspirace z Mayflower College a mnoho pomůcek a
materiálů jsem si také přímo dovezla a využila ve svých hodinách nebo na využití ještě čekají.
Jako jediné malé negativum vnímám menší náročnost metodologického kurzu na Mayflower
College a příliš mnoho času věnovaného přípravě závěrečného microteaching. Na druhé
straně velmi vysoce oceňuji erudovanost a laskavý přístup všech našich vyučujících.
Projekt ERASMUS+ předčil má očekávání, vrátila jsem se okouzlena lidmi i prostředím,
silně motivována k inovativním postupům ve výuce, obohacena o mnoho zkušeností a dovolím
si tvrdit, že projekt naplnil očekávané cíle a dosáhl požadovaných výsledků. Mám již i zpětnou
vazbu od svých studentů, jimž se nové metody a postupy zamlouvají a pomáhají jim ve
zdokonalování anglického jazyka i lepšímu porozumění dané kultuře. Nadšeně oceňuji
možnost poznat běžný život v Anglii - především díky hostitelské rodině a také pozorováním a
prožíváním běžných situací, ale také vhled do kulturního a historického povědomí Anglie. Měly
jsme možnost navštívit anglické představení v divadle, kině, ochutnat anglický čaj, navštívit
různé historické a kulturní památky. Nesmírně cenná byla zkušenost z návštěvy anglické
školy, kde jsme mohly pozorovat využívané metody výuky a výchovy v praxi, ale také chování
žáků, školní pomůcky a vybavení. Hostitelská rodina byla pro nás velkým obohacením,
navázali jsme užší kontakty a věřím, že započaté přátelství bude pokračovat.
Mohu zodpovědně říci, že projekt ERASMUS+ zcela jistě přispěl k mému profesnímu i
osobnímu růstu a velmi ráda se podělím o dojmy a zkušenosti s kolegy a přáteli a projekt jim
doporučím.
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