
Zpráva o průběhu kurzu 

Jméno účastníka:  Oxana Kopynová 

Místo konáni:  Alpha College, Dublin 

Název školy:   Alpha College of English 

Termín:   2.7. – 13.7.2018 

Název kurzu:  General Methodology for Language Tearchers 

Lektoři:   Katie Greig, Rachel Dowling, Liam Bradshaw, 

    Jean Paul Barsoum, Brian Fox 

 

Dvoutýdenní kurz, kterého jsem se zúčastnila začátkem července, byl určen učitelům 

angličtiny s úrovni  angličtiny B2, C1. Tento kurz byl zaměřen na všeobecnou metodiku výuky 

angličtiny v hodinách, využíti internetu při výuce dovednosti poslechu, čtení, psaní, 

výslovnosti a mluveni.  

V kurzu nás bylo nejdříve 9 a později se k nám přidali dva další učitelé. Kurz byl zaměřen hlavně 

na nové metody výuky a vývojové trendy v oblasti současné angličtiny. Měli jsme možnost se 

seznámit s Irským vzdělávacím systémem a Irskou historii. Semináře všech lektorů byli pečlivě 

připravené a zpracované, včetně následných praktických aktivit s využitím moderních metod 

vyučování. Velmi aktivně jsme byli zapojeni do všech přednášek. Velmi zajímavým a důležitým 

aspektem kurzu bylo to, že jsme si mohli vyměňovat své zkušenosti, tipy a triky při výuce mezi 

kolegy, kteří učí jak na druhém stupni základních škol, středních školách tak i na vysokých 

školách. Novou zkušeností pro mne byla práce s programem Quislet, který umí generovat 

cvičení podle zadaného tématu. Výhodou je náhodné složení jednotlivých částí, a proto lze 

program použít opakovaně. 

Každý den jsme se zúčastnily kulturního programu, který nabídnul návštěvu zajímavých 

kulturních památek Dublinu a samotného města. Zajímavou zkušenosti bylo to, že jsme měli 

možnost se zúčastnit hodiny tradičního irského tance. 

Ubytovaná jsem byla na nových studentských kolejích nedaleko školícího centra. Byl to 

jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením a společnou kuchyňkou pro další dva lidi. Bylo nám 

poskytnuto bezplatné využiti internetu. 

Kurz se mi velmi líbil a doporučila bych ho i ostatním zájemcům. Jsem si naprosto jistá, že ve 

své práci uplatním nově získané znalosti a zkušenosti. 

 



    

 


