
 
 

 

 

Zahraniční mobility pracovníků ve školním vzdělávání – program Erasmus + KA1 

 

Jméno účastníka:  Mgr. Šárka Purdjaková 

Místo pobytu:  Island, Reykjavík 

Termín konání kurzu: 18.8.2019 – 24.8.2019 

Typ kurzu:  Metodický kurz pro učitele  

Instituce pořádající kurz:  PMS ERASMUS PLUS, Spain 

https://www.pmserasmusplus.com/ 

Název kurzu:  TEACHING ENTREPRENEURSHIP SKILLS (TES) 

Komunikační jazyk: angličtina, španělština          

Počet hodin výuky:  30h /týdně 

Náplň kurzu: Kurz byl zaměřen na učení tzv. „entrepreneurship“ dovedností, možno přeložit 

jako „podnikatelské“ dovednosti u žáků, jak je objevit, pracovat s nimi a prohlubovat je. 

Náplní kurzu byla jak teoretická část, tak i nespočet praktických aktivit (venkovních i 

vnitřních), kde jsme se konkrétně seznamovali s aktivitami např. jak zvládat pracovat 

s týmem, jak se vyrovnat a efektivně řídit kolektiv tak, aby se podpořila kreativita žáků, 

komunikační schopnosti žáků a také vztah žáků k práci a ke svému budoucímu uplatnění 

v životě. Další velkou částí programu kurzu bylo zaměření na emoční inteligenci, sociální 

cítění, naučit se vystoupit ze své komfortní zóny a dokázat používat v rámci výuky i zdánlivě 

„v první chvíli nepoužitelné“ metody práce ve výuce. 

Obsah kurzu: 

(získané kompetence, dovednosti, znalosti, schopnosti po absolvování kurzu) 

 Podpořit „Entrepreneurship skills“ (podnikatelské dovednosti) u žáků 

 Představit laterální myšlení - kreativní řešení problémů 

 Podpořit kreativitu a kreativní myšlení u žáků 

 Podpořit a využívat aktivizační metody výuky 

 Zlepšit komunikační dovednosti u žáků i učitelů 

 Vyzdvihnout a uvědomit si vlastního uplatnění v životě, propojení školy a budoucího 

života 

 Posílit možnost spolupráce na mezinárodní úrovni mezi účastníky kurzu 

 Zlepšit jazykovou vybavenost účastníků kurzu 

 Motivovat účastníky k další pedagogické práci 

https://www.pmserasmusplus.com/


 
 

 

 

Přínos pro školu:  Účast na kurzu mi pomohl v mnoha oblastech mého profesního 

pedagogického růstu i působení. Přínos vidím nejen ve zvýšení a upevnění mé jazykové 

úrovně, ale také ve zvýšení mých komunikačních a mediačních dovedností. Ráda bych nově 

nabyté znalosti, dovednosti a zkušenosti předala žákům a také se podělila o nové didaktické 

techniky se svými kolegy. Tato stáž mi umožnila nový pohled na výuku, především ve 

srovnání s úrovní vzdělávání v Evropě. Didaktickým přínosem kurzu bylo zaměřit se ve 

výuce více na rozvoj dovedností u žáků než se pouze omezovat na jejich znalosti, vytvářet pro 

žáky prostředí podpory, budovat výuku založenou na podpoře kritického myšlení, kreativity a 

komunikace, uplatňovat ve větší míře formativní hodnocení, které žáky v jejich učení posouvá 

efektivně dál. Účastníci kurzu byli zkušení pedagogové z celé Evropy a tak dalším důležitým 

přínosem bylo setkávání, práce a spolupráce, komunikace a výměna zkušeností mezi 

ostatními účastníky kurzu, ukázky příkladů dobré praxe mezi učiteli a lektory. Na kurzu jsme 

si vytvořili „platformu“ navázaných kontaktů. Podařilo se domluvit si spolupráci v oblasti 

klíčové aktivity KA1 i KA2. Konkrétně jsme společně mezi učiteli ze Španělska, Portugalska, 

Německa, České republiky a Polska vytvořili pracovní skupinu, kde řešíme a navrhuje 

možnosti spolupráce mezi školami v oblasti KA2. Dále pak vznikla spolupráce na úrovni 

KA1, kdy se jako instituce staneme hostitelskou školou a umožníme tak mobilitu stínování 

kolegyni – paní učitelce 1.stupně ze Španělska, která má především zájem stínovat, jak se u 

nás na prvním stupni vyučuje cizí jazyk (AJ). Návštěva bude přínosná i proto, že mezi druhé 

cizí jazyky, které nabízíme v rámci nepovinného vzdělávání na prvním stupni je nejen 

němčina, ale i španělština. Velmi tedy oceňuji možnost budoucí spolupráce na mezinárodní 

úrovni. 

 

Národnostní složení pracovní skupiny: Česká republika, Německo, Itálie, Španělsko, 

Portugalsko, Finsko, Německo, Velká Británie, Belgie, Polsko 

Kulturní program:  Účastníci kurzu měli možnost vybrat si z bohatého kulturního programu, 

který nabízela přímo pořádající instituce PMS ERASMUS PLUS ve spolupráci s islandskou 

cestovní kanceláří a islandskými učiteli. Osobně jsem se zúčastnila komentované prohlídky 

města Reyjkavík, komentované návštěvy geotermálních minerálních lázní Modrá laguna 

(Blue Lagoon), návštěvy tradičního islandského sportu – venkovní plavání, komentovaný 

výlet – Zlatý trojúhelník (Golden Circle) – vodopád Gullfoss, gejzír Strokkur, geotermální 

oblast gejzírů, Thingvellir (v islandštině „Shromažďovací pláň“) - národní park na 

jihozápadě Islandu u poloostrova Reykjanes, kde se setkávají Severoamerická a Eurasijská 

tektonická deska. 

 

 



 
 

 

 

  

  

  

  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, z programu Evropské unie 

Erasmus +.  

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor.  

Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za 

použití informací, jež jsou jejich obsahem. 

 


