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Kurz General English 25 (GE 25) je určen pro účastníky, kteří chtějí používat angličtinu v reálných životních
situacích. Kurz nabízí vyvážený program, zaměřený na získání a prohloubení dovedností mluvit, rozumět, číst
a psát v anglickém jazyce. Ve výuce je procvičována gramatika, slovní zásoba, výslovnost, různé způsoby
vyjadřování v běžném hovorovém jazyce. Kurz nabízí efektivní výuku pro ty, kteří potřebují používat
angličtinu při práci, studiu či cestování. Vstupní testy a pohovor zajistí umístění ve skupině, odpovídající svou
úrovní jazykovým schopnostem každého účastníka kurzu.
Struktura kurzu
Kurz byl rozvržen do 5 dnů výuky, každý den dva různé dopolední bloky výuky, oddělené přestávkou a
odpolední blok po obědové pauze.
Náplň jednotlivých bloků:
• první dopolední blok: teoretická část - gramatika, slovní zásoba
• druhý dopolední blok: praktická část: použití gramatických znalostí při komunikaci
• odpolední blok: jazyková část - konverzace, výslovnost, obvyklé situace
Kurz probíhal každý všední den od 9-14:30 hodin v jazykovém centru The English Language Centre, Brighton
v jižní Anglii. Hlavním cílem kurzu bylo především praktické využití získaných jazykových dovedností.
Součástí kurzu byla minimálně dvouhodinová domácí příprava. V pozdních odpoledních, večerních hodinách
škola nabízela různé poznávací nebo sportovní aktivity.

Jazyková škola The English Language Centre

Jazyková škola byla založena v roce 1962 a je neziskovou vzdělávací organizací. Patří mezi prestižní školy ve
Velké Británii, které poskytují kvalitní výuku anglického jazyka pro zahraniční studenty včetně metodických
kurzů pro učitele anglického jazyka. ELC Brighton poskytuje moderní zázemí v historickém prostředí. Je
největší soukromou školou ve městě a jednou z největších ve Velké Británii, ale přesto si udržuje příjemnou
rodinnou atmosféru. Škola má k dispozici 32 učeben, příjemné zázemí pro studenty (klubovny, jídelnu),
počítačovou učebnu a knihovnu. Škola rovněž zajišťuje ubytování pro frekventanty kurzů, organizuje
volnočasové aktivity.
Přínos kurzu
Celý kurz byl pro mne osobně velkým přínosem, a to nejen díky obsahové složce, ale především mi pomohl
v odbourání komunikačního bloku, který jsem až dosud v případě použití anglického jazyka pociťovala. Ve
třídě, která byla multikulturní v pravém slova smyslu (spolužáci ze Saúdské Arábie, Kolumbie, Turecka,
Japonska, Korei, Indie) jsme neustále komunikovali, každý se specifickým přízvukem a nedokonalostmi.
Komunikace probíhala napříč skupinou, měnili se sousedé v učebně, navštěvovali jsme ostatní skupiny na
stejné úrovni a komunikovali jsme na různá témata (osobní charakteristika, rodina, cestování, naše země,
politický a školský systém, zvyky a tradice, aktuální dění ve světě). Učitelé, kteří naše kurzy vedli, byli
metodicky, odborně i lidsky na vysoké úrovni, vytvořili sice přátelskou, ale přesto pracovní atmosféru. Jako
jedna z vedoucích pracovníků naší školy mám v kompetenci hodnotit pedagogickou práci učitele a bylo pro
mne velkým přínosem sledovat práci učitelů jazyka v jiném systému, než je naše škola. Během výuky jsme
často používali tablety pro vyhledávání informací, pravidelně jsme dostávali domácí úkoly, které nás nutily
více upevnit získané znalosti a dovednosti. Dalším podstatným přínosem byl samotný pobyt v Brightonu,
nutnost komunikovat v anglickém jazyce v běžných situacích (hotel, doprava, obchody, restaurace).
Jazykovou školu The English Language Centre doporučuji k budoucí spolupráci. Vysoce profesionální a
přesto přátelský přístup lektorů mne mile překvapil. Během krátké doby u každého ze studentů odhalili slabou
část a současně doporučili efektivní metodu vedoucí k odstranění nedostatku. Rovněž velmi oceňuji zařazení
zkoušky jazykových znalostí a dovedností v závěru kurzu, díky které jsem získala představu o mé stávající
jazykové úrovni v porovnání s ostatními účastníky kurzu a certifikát, který toto dokládá.
Během organizace stáže byla komunikace se zástupci ELC bezproblémová a rychlá. Ještě před odjezdem na
kurz jsem získala přístup na web ELC se všemi informacemi o škole, ubytování, aktivitách a o průběhu kurzu.
Kurz a celý pobyt v Brightonu předčil mé očekávání ve všech směrech. Nepatřím mezi nejmladší (v kurzu a
mezi studenty ELC jsem byla pravděpodobně nejstarší), přesto se moje dovednosti v použití angličtiny během
týdne zlepšily. Komunikace s mladými lidmi z velmi odlišného kulturního prostředí byla pro mne rovněž
dosud nepoznanou zkušeností. Věřím, že tato mobilita byla velkým přínosem pro realizaci úkolů, které jsou v
mé kompetenci jednoho z vedoucích pracovníků školy. Lepší schopnost komunikovat v angličtině využiji
například při organizaci mezinárodní projektové spolupráce, jazykových studentských projektů v rámci
výuky, při komunikaci se zástupci zahraničních firem při zajišťování odborné praxe žáků.

