
ACTIVE ENGLISH
Rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ

3.4.2013
Výměna zkušeností s realizací projektů OPVK

Ing. PhDr. Zdeňka Havrlíková
zdenka.havrlikova@chc.cz



Kdo jsme?

Channel Crossings – jazyková a vzdělávací agentura od roku 1993
• Jazyková výuka
• Překlady a tlumočení
• Studium v zahraničí
• Vzdělávací projekty (18 projektů)

www.chc.cz



Čím se zabýváme a s kým pracujeme?

• Jazykové a metodické vzdělávání
• Využívání moderních technologií ve výuce
• Rozvoj inovativních výukových metod
• Podpora flexibilních forem zaměstnávání
• Přenos inovací ze zahraničí

Cílové skupiny:
• Učitelé ZŠ a SŠ, lektoři, žáci ZŠ
• Osoby znevýhodněné péčí o osobu blízkou, 50+
• Personalisté, manažeři firem



Projekt ACTIVE ENGLISH

• 9/2010 – 8/2013
• Cíl: 

• Cílové skupiny: žáci 2. st. ZŠ (6.-9. třídy) a učitelé AJ
25 škol ze tří krajů ČR
40 učitelů
1300 žáků

Netradiční výukové metody
Moderní technologie

Zkvalitnění jazykové výuky na 2. st. ZŠ
Podpora aktivního využívání jazyka



Životní cyklus projektu

1
• Analýza stávajícího systému výuky a zjištění vstupní úrovně žáků

2
• Vyvinutí nových výukových materiálů

3
• Vyškolení učitelů

4
• Aplikace nových metod ve výuce

5
• Zhodnocení pokroku žáků a srovnání s kontrolní skupinou



Výukové brožury

Brožura „ROZBALTE TO NA SÍTI!“ 
aneb jak se vykoupat a neutopit v internetovém moři angličtiny

Brožura „DÁME ŘEČ?“ 
aneb anglicky za školou

Brožura „NEHRAJ TO NA MĚ!“ 
aneb ani literatura nemusí být vždycky drama

Brožura „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“
aneb cesta do světa jazykových záhad a hlavolamů



Jak se náš přístup k výuce odlišuje?

• Aktivní zapojení žáků do výuky

• Rozvíjení mezipředmětových vazeb

• Využívání moderních technologií

• Metodická podpora učitelů

• Systematické sledování pokroku žáků



Pokrok žáků ve výuce

• 6 průběžných testování žáků (2/3 žáci s brožurou, 1/3 kontrolní skupina)
• Auditové testování (úroveň znalostí vzhledem k cílové úrovni A2)
• Srovnávací studie
• Forma testování:

Online testovací platforma Ústní testování na školách



Výsledky žáků pracujících s novými brožurami

• Žáci postupují rychleji než žáci v kontrolních skupinách
• Žáci jsou schopni rychleji reagovat a vyjadřovat své myšlenky v AJ
• Žáci se rychleji rozvíjejí ve všech řečových dovednostech



S jakými nesnázemi jsme se museli vypořádat?

• Fluktuace žáků i učitelů

• Technické zajištění online testování žáků a statistické databáze

• Administrace spolupráce s učiteli

• Dlouhodobá motivace



A jaká byla odezva?

Učitelé:
• „Práce s brožurami pomohla žákům procvičit i velmi komplikované gramatické jevy a aktivity 

napomáhají k celkovému jazykovému rozvoji žáků.“
• „Jazykolamy slavily velký úspěch, žáci byli nadšení.“
• „Žáci konečně pracují s chutí.“

Média:
ČT1 (Sama doma, Události), TV Metropol



Ukázka práce žáků



Děkuji za pozornost 
a 

těším se na Vaše dotazy☺

www.active-english.cz


