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Odôvodnenie 

   Klub anglického jazyka bude zameraný na aplikáciu nadobudnutých metodických a IKT zručností, 
stratégií a prístupov vo výučbe v predmete anglický jazyk a komunikácia v anglickom jazyku. Hlavným 
cieľom bude pripraviť žiakov pre trh práce a zvýšiť ich konkurencieschopnosť pri nadobudnutí 
komunikačných jazykových kompetencií a zároveň ich podporiť rozvojom čitateľskej gramotnosti 
a IKT a digitálnych zručností. Cieľom Klubu anglického jazyka je prostredníctvom sebareflexie zlepšiť 
výkonnosť výučby, skúmať rôzne učebné materiály a zdroje, prepojiť vzdelávanie integráciou online a 
digitálnych komponentov, skúmať novú metodológiu výučby v predmete anglický jazyk, zdieľať 
učiteľské skúsenosti a v neposlednom rade zvýšiť motiváciu na celoživotné vzdelávanie a 
profesionálny rozvoj pedagógov.  
 
   Cieľom klubu bude vypracovať a aplikovať viaceré inovatívne metódy pre výučbu predmetu 
Anglický jazyk, skúmať a analyzovať prínos jednotlivých inovatívnych metód a vyhotoviť portfólio 
vhodné pre zefektívnenie vyučovacieho procesu. Žiakom, tak chceme dopomôcť k rýchlejšiemu 
osvojeniu si vedomostí, pojmový aparát, jazykové kompetencie, praktické zručnosti pri práci 
s počítačovou technikou a digitálnymi technológiami, čím si vytvoria zautomatizované zručnosti 
a ľahšie umiestnenie sa na trhu práce.  Získané a praxou overené skúsenosti chceme v rámci 
profesionálneho rozvoja ďalej rozvíjať a implementovať ich v predmete Anglický jazyk. 
 
   Náplň klubu spočíva vo výmene skúseností a následnou aplikáciou nových progresívnych metód 
vzdelávania a foriem práce s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj 
kľúčových kompetencií žiakov, t.j. činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích 
jazykov. Budeme viesť žiaka k tomu, aby bol schopný interpretovať a zhodnotiť nadobudnuté 
vedomosti, formulovať hypotézy, spolupracovať pri riešení problémov, reagovať na neočakávané 
situácie. Klub si kladie za cieľ pracovať so štúdiou OECD PISA, ktorá zisťuje výsledky vzdelávania z 
pohľadu požiadaviek trhu práce, sleduje výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín, ich 
zmeny v čase a prináša námety na zlepšenie vzdelávacej politiky. Ďalej si kladie za cieľ používať model 
Európskeho jazykového portfólia 16+, ktorý bol registrovaný Radou Európy pod číslom 2014.R014. 
Európske jazykové portfólio 16+ predstavuje celkový rámec plurilingválnych a interkultúrnych 
kompetencií učiaceho sa, pričom zároveň podporuje koncept európskeho občianstva, napomáha pri 
stanovovaní vzdelávacích cieľov, rozvíja schopnosť učiť sa učiť, sebahodnotenie a autonómiu 
učiaceho sa. Úlohou nášho klubu je aplikovanie inovatívnych metód do vzdelávacieho programu 
našej školy v oblasti Jazyk a komunikácia a v oblasti Človek a spoločnosť, v rámci medzi 



predmetových vzťahov (využívanie IKT a digitálnych technológií a rôznych softvérových aplikácií vo 
výučbe a učení cudzieho jazyka a rozvoj jazykových a IKT zručností naraz) a to konkrétne do 
vyučovacích predmetov anglický jazyk a konverzácia v anglickom jazyku. Predpokladom pre 
profesionálny obsah a zameranie stretnutí klubu a prínos ich výsledkov práce je absolvovanie 
uvedených vzdelávaní/školení, ktoré budú poskytnuté dodávateľsky. 
 
Gramotnosťami chceme dosiahnuť: 
Čitateľská gramotnosť: 
učiť práci s textom a porozumieť textu,  
rozvíjať zmysel pre triedenie informácií v texte, 
analyzovať text a rozlišovať podstatné od nepodstatného, 
urobiť rozbor textu, 
formulovať nové myšlienky na základe analýzy a rozboru textu,  
IKT gramotnosť: 
porozumieť a implementovať IKT zručnosti, 
rozvíjať zručnosti pri práci s balíkom Microsoft Office, 
rozvíjať zručnosti s IKT aplikáciami a webovými platformami, ktoré je možné využívať pri učení jazyka, 
zdokonaľovať zručnosti pri práci s programami Excel, PowerPoint, Word, Outlook a iné. 
implementovať IKT zručnosti pri učení sa jazyka. 
 
 


