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Kurz General English 30 (30 lekcí) je určen pro účastníky, kteří chtějí používat angličtinu v reálných
životních situacích. Program je zaměřený na rozvíjení komunikačních dovedností, rozšíření slovní zásoby,
zlepšení výslovnosti a naučení se techniky, jak si správně zapamatovat a používat více slov a frází, tj. na
prohloubení dovedností rozumět, číst a psát v anglickém jazyce. Nezbytnou součástí kurzu je také výklad
gramatiky.
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. Během kurzu vyučující pravidelně sleduje pokroky ve studiu.
Struktura kurzu:
Kurz probíhal každý všední den od 9.00 do 15:30 hodin v jazykovém centru The English Language Centre
ve městě Brighton. Byl rozvržen do deseti dnů výuky, každý den obsahoval dva různé dopolední bloky
výuky oddělené přestávkou a jeden odpolední blok po obědové pauze (kromě pátku).
Náplň jednotlivých bloků:
první dopolední blok (9:00-10:30): teoretická část - gramatika, slovní zásoba, poslech,
druhý dopolední blok (11:00-12:30): praktická část: použití gramatických znalostí při komunikaci,
konverzace ve dvojicích,
odpolední blok (13:30-15:30): obvyklé životní situace, konverzace, zajímavosti ze světa kultury
a sportu, geografie jednotlivých zemí, práce ve dvojicích či skupinách, didaktické hry.
Součástí kurzu bylo také studium v knihovně, kde byl bohatý knižní fond včetně CD ROM, dále počítače
s přístupem na internet nebo do online kurzu školy, a večerní samostudium. V odpoledních a večerních
hodinách či během víkendu škola organizovala pro své studenty různé poznávací, kulturní nebo sportovní
aktivity.

Jazyková škola
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. Škola má k dispozici 32 učeben, příjemné zázemí pro
studenty (klubovny, jídelnu), počítačovou učebnu a knihovnu. Škola rovněž zajišťuje ubytování pro
účastníky kurzů, v rodinách či studentském hotelu.
Přínos kurzu
Jazykový kurz v Brightonu byl pro mne velkým přínosem. Na pobyt jsem odjížděla s cílem rozšířit své
jazykové dovednosti zejména v oblasti komunikace a porozumění a následně toto uplatit při své práci
vedoucího pracovníka školy. Nejprve jsem absolvovala rozřazovací pohovor a dle výsledku pohovoru
a cílů, které jsem uvedla v dotazníku, jsem byla zařazena do kurzu. Líbilo se mi, že se vyučující v mé
skupině střídali. Měla jsem možnost poznat práci dvou učitelů, jejich metody výuky, a oba byli odborně,
metodicky i lidsky na vysoké úrovni, navíc vytvářeli přátelskou
atmosféru. Při hodinách byli žák a učitel partnery. Oceňuji, že nás
učitelé neustále vedli k tomu, abychom se nebáli mluvit. K tomu
sloužila jednak párová práce, při které jsme se vzájemně
seznamovali, diskutovali o předem určeném tématu či jsme za
pomoci slovníku psali příběh, nebo oblíbený brainstorming. V odpoledním bloku pak došlo i na zajímavé
didaktické hry, které nás nutily rychle reagovat na nejrůznější situace, soutěže k procvičení slovíček či
slovesných tvarů nebo poslech s následnými cvičeními. Učitel v odpoledním bloku navíc při výuce
využíval ICT, a propojoval tak obraz se zvukem. Se zájmem jsem pozorovala práci kolegů a odnášela si
různé nápady pro svoji učitelskou praxi.
Účastníci mého kurzu pocházeli ze Saúdské Arábie, Kolumbie, Turecka, Japonska, Kataru a Polska. Toto
multikulturní prostředí nám umožňovalo se také blíže seznámit s geografií a způsobem života v těchto
zemích. Byť se naše jazykové výstupy neobešly bez chyb, dokázali jsme se dorozumět a společné hodiny
nás velmi obohacovaly.
Velkým přínosem byla pro mne již samotná cesta do místa kurzu, neboť jsem poprvé cestovala do
zahraničí sama, a samozřejmě pobyt v Brightonu, nutnost komunikovat v anglickém jazyce v běžných
situacích (ve škole, v hotelu, v autobuse či v letadle, obchodech a restauracích).
Jazykovou školu The English Language Centre doporučuji k budoucí spolupráci. Pracovníci jazykové
školy byli se mnou stále v kontaktu, ještě před odjezdem jsem obdržela veškeré potřebné informace
o kurzu a ubytování a další cenné rady, dále jsem získala přístup do online výukového prostředí ELC,
které jsem mohla využívat po celou dobu pobytu. Jak lektoři, tak i pracovníci recepce vystupovali velmi
profesionálně a přátelsky a dokázali nám účastníkům kurzů zajistit bezpečné prostředí pro náš pobyt
v Brightonu. Tato mobilita byla pro mne velkým přínosem, zejména jako příprava pro realizaci úkolů,
které jsou v mé kompetenci jako vedoucího pracovníka školy. Lepší schopnost porozumět anglickému
textu využiji např. při emailové komunikaci s potenciálními partnerskými školami či se zástupci
zahraničních firem, kam odcházejí naši žáci na odbornou praxi. Rozšířila jsem si svoji slovní zásobu
a výrazně jsem si zlepšila své komunikační dovednosti.

