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OSOBNÍ PŘÍNOS KURZU PRO BARBORU LIPOVSKOU
V rámci 13denního kurzu English development course jsem mohla mnoho nového načerpat,
osvěžit své znalosti a opět po dlouhé době přemýšlet o vyučovacím procesu z pohledu
studenta.
Během kurzu jsem měla možnost se zaměřit na metodologii anglického jazyka, rozvíjet své
komunikační dovednosti v anglickém jazyce a také proniknout hlouběji do anglické kultury.
Během kurzu jsme se s rodilými mluvčími zaměřili na kompetence a metodologii v oblasti:
vocabulary, speaking, writing, listening, grammar, pronunciation. Z této části jsme si odnesla
spoust praktických poznatků – vyučující nás sami vzdělávali v jednotlivých oblastech, dále
doporučili literaturu a také ukázali vhodné aktivity do výuky. Nemohu říci, že bych v každé
zmíněné oblasti objevila nové poznatky či nové přístupy pro výuku – ale například oblast
pronunciation mě velmi obohatila a motivovala mě k dalšímu samostudiu i po příjezdu. I
přesto, že výuka byla kvalitní, mohu říci, že jsem byla mile překvapena, že spoustu
zmíněného je možné slyšet na seminářích v ČR, jichž se mám možnost jako vyučující účastnit.
Výborný byl i tzv. volitelný modul kurzu, kde jsme si mohli navolit části výuky, které nás
zajímají. V rámci tohoto modulu jsem měla možnost se ponořit do oblasti Technology in the
Classroom, Social English, Warmers and Fillers, English as a World Language, British Art and
Literature aj. Největší zkušeností z tohoto modulu však pro mě byla návštěva anglické školy,
kde jsem se mohla zúčastnit několika vyučovacích hodin a taktéž jsem si mohla vyměnit
zkušenosti s anglickými kolegy.
Jako velké plus vnímám intenzitu kurzu a mezinárodní složení třídy, které bylo pestré a
otvíralo velkou možnost pro výměnu zkušeností a zároveň příležitost pro navázání nových
kontaktů.
Nadto vše musím konstatovat, že ze strany jazykové školy jsem se setkala s velkou vřelostí,
pomocí a vše potřebné bylo pro nás včas zařízené. V rámci kurzu nám také jazyková škola
umožnila prohlídku města, prohlídku objektu National Trust, divadelní představení a
promítaní filmu v kině.
Za velký přínos považuji i to, že jsem se mohla dozvědět o nejmodernějších přístupech výuky
anglického jazyka a mnohé z nich i prakticky vyzkoušet – během kurzu jsme měli možnost

v rámci výuky Authentic materials zkusit pracovat s různými dostupnými materiály a
prakticky se učit, jak je zařadit do výuky.
Díky kurzu absolvovaném v rámci projektu Erasmus+ jsem měla jednak možnost nahlédnout
na sebe opět jako na učící se vyučující, promyslet a zdokonalit svůj „zažitý“ způsob výuky,
dále se zdokonalit v metodologických oblastech a znovu objevovat anglickou kulturu.
Osobně nemohu říci, jak mě tento kurz prakticky ovlivnil ve výuce a to vzhledem k tomu, že
jsem po absolvování kurzu nastoupila na mateřskou dovolenou. Věřím ale, že tuto zkušenost
zúročím při mém opětovném nástupu do práce.
Myslím, že tuto zkušenost si zaslouží každý pedagog, který se snaží zdokonalit svůj způsob
výuky, oprášit své znalosti či získat pocit sebejistoty.
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