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Popis mobility
Jazykový kurz probíhal každý všední den v jazykovém centru The English Language Centre v Brightonu
ve třech výukových blocích, dvou dopoledních a jednom odpoledním, a to od 9 do 15 hodin.
V dopoledním kurzu byly procvičovány všechny 4 základní dovednosti, s hlavním důrazem na
mluvení. Před a po výuce byla k dispozici od 8.30 do 17.30 studovna s přístupem na internet,
možností tisku a knihovnou. Odpolední výuka byla přizpůsobena individuálním potřebám účastníků –
v mém případě to bylo one-to-one teaching s vysoce profesionální, ale velmi vstřícnou vyučující,
která upravila program pro potřeby výuky na střední škole s odkazy na práci s internetem.

V odpoledních a večerních
hodinách byl školou účastníkům
nabízen různorodý kulturní a
sportovní program – denně 2 až
3 aktivity (prohlídka Brightonu
s průvodcem, návštěva
divadelního představení
v místním divadle pod širým
nebem, sportovní aktivity,
konverzační klub aj.)
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Rozvoj jazykových schopností a výukových dovedností
Ústní komunikační dovednosti
Rozvoj schopnosti poslechu s porozuměním
Rozvoj slovní zásoby
Procvičování gramatické správnosti a výslovnosti
Procvičování čtení a psaní
Plány výukových hodin jako domácí příprava
Práce s multimediálními zařízeními při odpoledním samostudiu
Seminář o Britském životě a kultuře
Metodologie výuky ELT – analýza potřeb skupin žáků
Kreativita v ELT
Úvodní aktivity v hodině – Getting to know you –Venn Diagrams, Graphic frameworks
Minidialogy - Sixpoint star aktivity – Questions to try and find, True/False
Práce s Mini White Boards
Tvorba videa snímáním vytvořených plakátů – Paper Slide Video
Práce s výukovými technologiemi - Quisenairs
Práce s výukovými aplikacemi on-line
Vytváření vlastního padletu s odkazy na probrané věci, on-line aktivity a oblíbené stránky

Jazyková škola The English Language Centre
Jazyková škola, založená v roce 1962, patří k prestižním školám ve Velké Británii. Je největší
soukromou školou v Brightonu. Nabízí kvalitní výuku anglického jazyka pro zahraniční studenty
včetně metodických kurzů pro učitele anglického jazyka. Přes vysokou profesionalitu dbá na osobní
přístup a vstřícnou atmosféru.
ELC Brighton poskytuje
současné moderní vzdělání v
historickém prostředí. Škola,
přestavěná pro potřeby
vzdělávání z honosného sídla
původního bohatého
majitele na jedné z hlavních
tříd v části Brightonu – Hove,
má k dispozici čtyři patra
moderních učeben s
aktivními tabulemi a
kvalitním poslechem, na
druhé straně i netradiční zázemí pro studenty – klubovnu s koženými sedačkami v původním
přijímacím salonu s krbem, jídelnu ve vstupní hale s okny zdobenými vitrážemi, ale i kuchyňku
s mikrovlnkami, automaty na kávu, fontánkami apod. Důležité je zázemí počítačové učebny a
knihovna s přístupem na internet, umožňující samostudium po skončení společné výuky.

Jedna z učeben

Přínos kurzu
Největším přínosem kurzu byla pro mne jeho jazyková a hlavně praktická část. I jeden týden mobility
na kurzu v anglicky mluvícím prostředí měl nebývale pozitivní a osvěžující účinek. A praktické
dovednosti odpoledního bloku výuky, zvláště pak úvodní výukové, tzv. warm-up aktivity, hry ve výuce
a seznámení s metodami využití internetu k rozvoji samostatného přístupu studentů předčily mé
očekávání.
Pozoruhodné a přínosné bylo vytvoření a průběžné doplňování padletu s aktivními odkazy na
probrané věci, on-line aktivity a oblíbené stránky během odpoledních bloků výuky.

Důležité bylo též setkání s vyučujícími angličtiny z jiných zemí. Náš kurz byl opravdu mezinárodní –
v dopoledních blocích byli lidé z různých zemí tří kontinentů. A kromě toho čtyři účastníci kurzu byli
středoškolští učitelé, a to z Itálie a Německa. Bohužel se mi nepodařilo žádného z nich získat pro
eTwinning či jinou spolupráci. Bylo též velmi zajímavé a obohacující sledovat, jak rozčleňují výuku a
zařazují jednotlivé aktivity profesionální britští lektoři ELC.
Tuto školu bych rozhodně doporučila pro další spolupráci. Veškeré věci spojené s organizační
stránkou před a během kurzu byly řešeny na vysoké profesionální úrovni a přitom vždy velmi lidsky a
se zájmem o každého účastníka. Z hlediska programu Erasmus+ vysoce hodnotím i možnost
předchozí jazykové přípravy v období před vlastním odjezdem na kurz. A v neposlední řadě hodnotím
jako velmi dobrou možnost rozhodnout se pro způsob ubytování. Mne má volba bydlení v rodině
opravdu nezklamala.
Nesmírně si vážím toho, že jsem se mohla této mobility zúčastnit. Kromě nových zkušeností a
informací z hlediska nových přístupů k výuce jsem zlepšila svou vlastní komunikaci v anglickém
jazyce. A zážitky spojené se setkáním s profesionály z ELC a s pobytem v překrásném jihoanglickém
městě Brightonu mne budou vždy inspirovat.

