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(Application of corpora in English language teaching and learning) 

 
 
Anotácia projektu 

Aplikácia korpusovej lingvistiky na vyučovanie anglického jazyka v podmienkach strednej 

školy je v súčasnosti veľmi vzácna a ojedinelá. Pritom vyučovanie o korpuse a 

prostredníctvom vhodne zvoleného korpusu môže byť vítanou a užitočnou zmenou nielen pre 

žiaka, ale aj pre jeho učiteľov. Priama aplikácia korpusu na vyučovacom procese je odmietaná 

kvôli všeobecne prijatému názoru, že nesie so sebou náročné finančné zaťaženie a veľké 

odborné nároky na učiteľa. Vyučovanie s pomocou korpusu si však vyžaduje len vyškoleného 

pedagóga, ktorý má motiváciu meniť zabehnuté vyučovacie metódy. Vhodný korpus a 

vyhľadávací nástroj nad ním je v súčasnosti už pomerne ľahko prístupná záležitosť. Pri práci s 

korpusom vyučujúci preferuje induktívny, na objavovaní založený prístup, kedy žiaci najskôr 

pod jeho vedením a neskôr aj samostatne vytvárajú pravidlá a rôzne možnosti použití z 

poskytnutých údajov. Papierová a hand-outová forma je len úvodom k práci s internetovým 

lingvistickým vyhľadávačom, ktorý pracuje nad vhodne zvoleným korpusom. Tu sa otvárajú 

nekonečné možnosti práce so špecifickou slovnou zásobou, hovorovými výrazmi, 

metaforami, kontextom, gramatickými a syntaktickými kategóriami, atď. 

 

 

Ciele projektu 

Hlavným cieľom projektu je realizovať nové prístupy ku jazykovému vzdelávaniu z pohľadu 

rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov stredných odborných škôl a učilíšť. Tento cieľ 

chceme dosiahnuť tým, že aplikujeme vhodne zvolený korpus a internetový vyhľadávač v 

korpuse priamo vo výučbe. Používanie korpusu ako učebnej pomôcky skvalitní a zefektívni 

vyučovanie anglického jazyka na tomto type školy, dosiahneme aktívne zapojenie sa žiaka do 

preberanej problematiky, čo bude zároveň podporovať rozvoj jeho logického a tvorivého 

myslenia. S prácou s korpusom budú oboznámení najskôr učitelia, ktorí aplikujú získané 

poznatky na vyučovacích hodinách. Ich spätná väzba bude zapracovaná do výstupov projektu. 

O výsledkoch riešenia projektu budú jeho riešitelia priebežne referovať na didaktických a 

lingvistických konferenciách, zameraných na výučbu anglického jazyka stredných školách. 


