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Cílem kurzu bylo seznámit učitele anglického jazyka s novými učebními postupy, které by vedly ke 

zlepšení výuky jazyka na školách a rovněž ke zlepšení odborných a jazykových kompetencí učitele, 

zavedení metod CLIL a nové přístupy k hodnocení žáků přímo ve výuce.  

Jazyková škola ELC Brighton and Hove má dlouholetou tradici v pořádání jazykových kurzů anglického 

jazyka různého zaměření a nabízí i dlouhodobě metodické kurzy pro učitele. Za dobu svého působení 

je metodika těchto kurzů velice propracovaná a v rámci 30 hodin týdně jsme měli možnost účastnit 

se seminářů, pracovních diskuzí s kolegy z celého světa jak prezenčně tak online, což jsme všichni 

ocenili asi nejvíce. V seminářích jsme si mohli vyzkoušet nové metody výuky všech jazykových 

kompetencí, práci s technologiemi, účastnit se přednášek o současné britské kultuře, literatuře, 

změny v britském vzdělávacím systému a rovněž i prezentací nových učebních pomůcek. Nové 

metody odrážely současný trend přístupu ke studentům a rovněž i metody práce s nevýhodněnými 

studenty.  

Škola i přes menší obsazenost kurzů (po Brexitu) nabízí i širokou škálu odpoledních, večerních a 

víkendových aktivit jako jsou přednášky, promítání filmů, výlety do okolí, sportovní aktivity a setkání 

s přáteli. 

Nové metody a příklady jak ve výuce postupovat ,jsme si s kolegy sdělili hned při nástupu do školy, 

dále v rámci předmětové komise anglického jazyka a v průběhu celého školního roku. Využívám 

nových postupů v práci ve skupinách a materiály, které jsme v seminářích obdrželi. Chci během roku 

vyzkoušet i některé internetové zdroje pro porozumění slyšenému a psanému textu a zavádět 

metody CLIL do hodin, které stínují svou náplní jiné předměty, např. Ov, Ze, Bi, Dě. Další velkou 

výhodou těchto zahraničních kurzů je to, že je člověk neustále v kontaktu s mluveným jazykem a to si 

myslím, že je nenahraditelné a cítím, že jsem si ve svém projevu jistější a chci i nadále na zlepšení 

svých jazykových kompetencí pokračovat jako autodidakt a také v jazykovém kurzu. 

 

Kurz v ELC Brighton byl pro mě osobně velikým přínosem na profesním poli, namotivoval mě do další 

práce se studenty a rovněž i povzbudil k sebevzdělávání a dalším aktivitám, které bych chtěla jako 

učitelka jazyků zrealizovat, např. metoda CLIL a spolupráce s kolegy z jiných předmětů. 

http://www.elc-brighton.co.uk/


ELC Brighton zpřístupnil pro své studenty platformu, kde je možné využívat učebních materiálů, 

vkládat své postřehy a tipy na další metodiky, na svých webových a facebookových stránkách 

poskytuje rovněž spoustu informací ze světa výuky angličtiny. S kolegy, se kterými jsem dva týdny 

navštěvovala tento kurz jsme neustále v kontaktu, na sociálních sítích máme svoji skupinu, kde si 

vyměňujeme zkušenosti. 

Jsem velice spokojená se samotným kurzem, který opravdu splnil,ne-li ,předčil moje očekávání, 

rovněž i s hostitelskou rodinou, se kterou jsme se spřátelili a jsme v kontaktu. Do budoucna bych se 

ráda znovu zúčastnila podobného kurzu, protože sama na sobě pozoruji velký pokrok a chuť do další 

práce, kterou mi tento kurz dal. 

 

 

 

Kolegové v mém kurzu a certifikáty, které jsme obdrželi na jeho závěru 



 

Theatrereading – prezentace 

 

Náčrtek mého projektu 


