
   
 

Závěrečná zpráva účastníka mobility  
 

 

Jméno a příjmení: Mgr. Jaromír Přidal 

 

 

Místo mobility a termín konání: Malta, 27. 9. 2015 – 5. 10. 2015 

 

 

Program mobility (úplný): 

 

Podrobný program mobility:         

Místo: Isla, Malta 

Dny Modul Podrobnosti aktivit a metodologie 

Dny 1,2 
Kultura a 
interkulturalita  

Interkulturální hry. Práce v mezinárodním projektu – jak 
komunikovat a spojit se 
Budování kolektivu: práce s kolegy a zainteresovanými osobami 
– praktická cvičení následovaná diskusí 
Stereotypy a předsudky ve třídě. 
Hry, metody a nástroje na zlepšení komunikace. 
Kulturní výlet – projektová výprava zkoumající externí projevy 
kultury 

Dny 3,4 Digitální nástroje 

Nástroje cloudu : Dropbox 
Navrhování křížovek & kvízů 
Myšlenkové mapy & Word Clouds 
RSS Feeds 
Tvorba Avataru 
Použití Google Earth: virtuální cestování 
Sdílení individualizovaných digitálních nástrojů: výběr účastníky! 

Den 5 
Audio a video. 
Digitální příběhy 

Online pátrání – malý audio/video projekt založený na 
skutečnostech 
Podcasting & nahrávání audia pro použití online 
Voip – Skype pro spolupráci online  – simulační hra 
Digitální příběhy ve vzdělání. 
Vyhodnocení v polovině kurzu 

Dny 6,7 
Blogy, webové stránky 
a webquesty  

Blogy, webové stránky, webquesty : Použití & jak navrhnout 
blog, webovou stránku 
Skupinová práce: projekt blogu/webové stránky 
Webquest: zkoumání městské krajiny. 

Den 8 Digitální metodologie 

Studijní návštěva místní instituce, která implementuje evropské 
projekty. 
Šíření předchozích evropských projektů vytvořených všemi 
partnery. 



   
 

Použití interaktivní bílé tabule ve vzdělání. 
Wiki ve třídě – digitální diskuse o Facebooku jako platformy pro 
vzdělávání 

Den 9 Evaluace 

Šíření a valorizace plánovaných aktivit. 
Používání evropských certifikačních nástrojů: Europass Mobility 
certificate, aktualizace Europass Language Passport a Europass 
Skills Passport 
Vyhodnocení projektu. 
Udělení certifikátů. 

                                                                              

 

 

 

Jaký druh jazykové podpory jste absolvovali:  

Neabsolvoval jsem. 

 

 

Jak jste zapracovali výsledky mobility do výuky, práce předmětové komise: 

- využití Google Docs ve výuce všech ročníků Angličtiny v IT – elektronické sešity studentů 

- Google Earth – především ve výuce anglického jazyka a reálií 

 

Dopad mobility na vás, studenty, kolegy (jaké znalosti, z jakého oboru):  

- motivace zapojit se do různých zahraničních mobilit k získání zkušeností s výukou anglického jazyka 

a jejího spojení s komunikačními technologiemi 

- novinky v oblasti komunikačních technologií a výpočetní techniky 

- výměna názorů na využití komunikačních technologií ve výuce 

- zdokonalení anglického jazyka 

 

Šíření výsledků mobility (musí to být dohledatelné): 

- prezentace kurzu „Make Technology Your Friend“ na poradě předmětové komise cizích jazyků dne 

9. 10. 2015 

- ve výuce ANJ v jednotlivých třídách 

 

 

Budoucí návrhy a plány: 

-  

 

Problémy, se kterými jste se setkali: 

- bez problémů 

 


