
Čo LCA TDF Ako Prečo Komu Dokedy Kontrola 

predstaviť ciele zasadnutia Aktívne učenie povedať to v 1-2 vetách Aby vedeli, čo môžu očakávať a 

nastaviť svoju myseľ na 

zasadnutie 

Jana, 

Gabi 

27. októbra 2022 Pilotné LCA školenie pre učiteľov v 

januári 2023, nahrať ho a poslať Jane  

zlepšiť svoju komunikáciu 

v angličtine a byť presnejší 

Úlohy učiteľa, vzťahy so 

študentmi 

používať angličtinu v zahraničí (USA),  byť zrozumiteľnejší Mateja do apríla 2023 Online stretnutie - monitorovanie reči 

verbalizovať nápady 

stručnejším a jasnejším 

spôsobom 

Usmerňovanie ďalšieho 

rozvoja človeka 

sebamonitorovanie vlastného prejavu v 

triede, spätná väzba od študentov - 

anonymne 

byť efektívnejší vo výučbe  Daniel do apríla 2023 pozorovanie v triede, konkrétne 

zameranie na túto oblasť 

rozvíjať svoje IT kompetencie Usmerňovanie ďalšieho 

rozvoja človeka 

navštevovať online kurz pre učiteľov ULCA, 

môžeme sa podeliť o svoje vedomosti, kurz 

UNI vo Vilniuse, experimentovanie na 

hodinách - jeden technický prvok za hodinu 

Je dôležité byť na rovnakej 

úrovni ako naši študenti, byť a 

cítiť sa sebavedomejšie 

Maja Februára - mája 

2023 

vytvoriť zoznam aplikácií s krátkym 

vysvetlením a uviesť, ako často ich 

týždenne/mesačne používam 

zlepšiť svoj jazyk inštrukcií Úlohy učiteľa, vzťahy so 

študentmi 

  byť lepšie organizovaný Zuzka Marec 2023 Zuzka pozoruje konkrétne moju výučbu 

a aktualizuje môj akčný plán ULCA č.1 

vzájomné prepojenie aktivít vo 

vyučovaní 

Učebný obsah Prepojiť svoje skúsenosti z výučby v reálnom 

živote s teóriou LCA 

dosiahnuť, aby SS pochopili 

prepojenie medzi teóriou a 

praxou/ aplikovali LCA v triede. 

John 10. novembra 2022 plán lekcie a analýza realizácie lekcie 

zdokonaľovať svoje 

komunikačné schopnosti v 

angličtine 

Úlohy učiteľa, vzťahy so 

študentmi 

absolvovať kurz, urobiť veľa školení učiteľov 

v angličtine, čítanie / počúvanie / sledovanie 

profesionálnej angličtiny  

byť sebavedomejší v angličtine Jana, 

Gabi 

mesačne, od 1. do 

30. novembra 2022 

články pre LLI NL 

zdokonaliť sa v anglickom 

jazyku 

Úlohy učiteľa, vzťahy so 

študentmi 

navštevovať hodiny anglickej konverzácie, 

podcasty, denník... 

na vytvorenie lepších vzťahov s 

ľuďmi, spoznávať svet 

prostredníctvom angličtiny v 

súčasnosti 

Maťka januára 2023 poslať Jane e-mail 

uvoľnenie stresu / zvládanie 

stresu 

Odolnosť a zvládanie 

stresu 

absolvovať kurz "Resilience " v LLI, zamyslieť 

sa nad situáciami, ktoré som zažil ako 

stresové, a zistiť, čo ich spôsobilo - môžem sa 

z toho poučiť?  

cítiť sa pokojne a jasne myslieť

  

Katerina

/Jana 

apríla 2023 Skúška RQ  

 


