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vzdělávání
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA NA WIMBLEDON
SCHOOL OF ENGLISH-GENERAL ENGLISH+CLIL

Ve dnech 19. – 30. 1. 2015 jsme se dvě vyučující z naší školy (Zuzana Hofmanová,
Petra Hudečková) zúčastnily jazykového kurzu v rámci projektu Erasmus+. Cílem našeho
jazykového pobytu v Londýně bylo zlepšení jazykových znalostí a následné využití angličtiny
v hodinách odborných předmětů.
Wimbledon School of English je jednou z nejstarších privátních jazykových škol ve
Velké Británii. Předností WSE je dobré jméno školy, atraktivní lokalita a široká nabídka kurzů.
Její kvalitu zaručuje akreditace Britské rady, členství v English UK a v organizaci Quality
English, která sdružuje přední nezávislé jazykové školy v Anglii.

V neděli 18. 1. 2015 jsme přiletěly do Londýna na letiště London Gatwick, odkud jsme
se autobusem dostaly do místa ubytování. Cesta proběhla v pořádku a časově nám vše
vycházelo, s ubytováním jsme byly velice spokojené.
Jazykový kurz trval 12 dní. První den zahrnoval vstupní písemné a ústní testy,
seznámení s učiteli, vnitřním řádem a prostorami školy. Na základě testů jsme byly rozděleny
do tříd podle úrovně naší angličtiny. Každý den probíhala výuka od 9:00 do 16:00, odpoledne
jsme měly extra hodiny „two to one“, individuální výuku s lektorem se specializací na CLIL.

Každý den ve škole byl pro nás velmi náročný, ale také velmi zajímavý a přínosný.
Denní rozvrh měl tři hlavní části: dopoledne rozdělené na gramatiku a konverzaci, odpoledne
individuální výuka CLIL. Druhý týden nám kompletně změnili vyučující i spolužáky, takže
jako bychom začínaly zase úplně od začátku.
Bylo zvláštní být opět studentem, ale určitě bylo důležité uvědomit si právě roli studenta
ve škole a také získat inspiraci při vyučování jiných předmětů a učitelů. Pro nás byly
nejzajímavější odpolední hodiny CLIL, kde jsme měly individuální výuku s učitelem Markem
Smithem, který nás toho mnoho naučil a ukázal nám spoustu nových stylů a metod, jak zapojit
tak důležitý jazyk, jako je anglický, do výuky našich odborných předmětů. Na konci kurzu jsme
dostaly certifikát o absolvování kurzu.

Volný čas jsme trávily se spolužáky ve škole nebo jsme poznávaly jedno z největších měst na
světě - Londýn. Setkání s lidmi z celého světa bylo velmi zajímavé, dozvěděly jsme se spoustu
nových informací o kultuře a zvycích v Argentině, Brazílii, ale i o Japonsku a Číně. O víkendu
jsme navštívily turistickou atrakci London Eye, ze kterého byl nádherný výhled na celý Londýn.
Dále jsme si nenechaly ujít unikátní divadelní představení The Curious Incident of the Dog in
the Night Time.

Jazykový kurz nám byl velkým přínosem jak v profesním, ale i osobním životě. Během
dvou týdnů jsme se dozvěděly veliké množství informací, vyzkoušely si úlohu studenta,
zlepšovaly úroveň angličtiny a hlavně nabraly spousty zkušeností, které určitě využijeme
v našich hodinách odborných předmětů. Také se nám povedlo koupit odbornou literaturu
v angličtině, kterou potřebujeme do výuky odborných předmětů. Účast na projektu Erasmus+
určitě doporučíme našim kolegům ve škole.
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