
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM 

 

JMÉNO: Paulína Števíková  ROČNÍK: I. Mgr. 

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Vyučovanie angličtiny v Angode 

VÝŠE STIPENDIA: 10 000 Kč  ZEMĚ REALIZACE: Srí Lanka 

TERMÍN REALIZACE: 20/06/2017 – 02/09/2017 

OSNOVA: 

• Stručný popis projektu/výzkumu 

Stáž bola zameraná za vyučovanie angličtiny v meste Angoda, realizovaná v miestnom inštitúte 

Monarch Higher Education Institute. Kurzy prebiehali 3-krát denne od stredy do soboty. medzi 

študentmi boli žiaci prvej až dvanástej triedy (5 až 17 rokov) ako aj dospelí. 

• Stručný souhrn vykonaných činností 

Výučba anglického jazyka pre deti, dorast a dospelých v Angode, vytvorenie sylabu na kurzy 

anglického jazyka, promo aktivity, organizácia verejných seminárov v chráme v Kotikawatte, 

organizácia ekologického semináru zameraného na znečistenie riek, morí a oceánov spojeným 

s čistením pláží v oblasti Galle  

• Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci 

Medzi najprínosnejšie zručnosti považujem skúsenosť s prácou s deťmi potrebnú pre výskum na 

moju diplomovú prácu (tvorivosť, efektívne vyjadrovanie sa, zaujatie pozornosti, schopnosť riešiť 

konflikty) a skúsenosť s výukou rôznych vekových skupín vo všeobecnosti. Pri tvorbe sylabov som 

sa oboznámila so základnými pedagogickými metódami a ich aplikovaním berúc ohľad na vek 

študentov. 

Oboznámila som sa s realitou organizácie práce v rozvojovej krajine a vysporiadala so všetkými 

bariérami spojenými s touto skúsenosťou neopomenúc jazykovú bariéru, odlišné riešenie problémov 

či iné vnímanie organizácie času.  

Stáž na Srí Lanke bola mojou prvou skúsenosťou s prácou v rozvojovej krajine. Získala som mnoho 

skúseností v teréne a verím, že budú prínosné nie len pre moje štúdium, ale aj v budúcom 

zamestnaní. 

Inštitútu som bola nápomocná ako vyučujúca na plný úväzok. Vytvorila som sylabus, ktorý bude 

využitý inými stážistami po mojom odchode ako aj pomáhala pri organizácii environmentálneho 

semináru. Úspešnými boli aj promo aktivity zamerané na zviditeľnenie inštitútu a nábor nových 

študentov. Na hodinách sa nám podarilo vytvoriť medzinárodné prostredie vyhľadávané študentmi 

už aj mimo Angody. 

• Návrh prezentace výstupů 

Prezentácia v rámci Cestovateľských večerov v Bučanoch, prezentácia na gymnáziu v Trnave 

• Fotodokumentace (3 – 5 fotografií, jako příloha v .doc nebo .pdf) 

 

VYÚČTOVÁNÍ: 

 

 Vlastní náklady 
Hrazeno 

z Vavrouškova stipendia 

Cestovné 5 200 Kč 10 000 Kč 

Ubytování 0 Kč 0 Kč 

Stravné 5 000 Kč 0 Kč 

Očkování + léky 2 910 Kč 0 Kč 

Pojištění 2 338 Kč 0 Kč 

CELKEM 15 448 Kč 10 000 Kč 

CELKOVÉ 

NÁKLADY  

(vlastní + stipendium) 

25 448 Kč 

 

 


