Zpráva o průběhu kurzu programu Erasmus+
Účastník: Jana Felixová
Místo konání: Bournemouth/England
Název školy: Richard Language College
Termín: 23.6.-7.7.2018
Název kurzu: EFL Methodology in Practice (Modules 1+6)
Úroveň: C1-C2
Lektoři: Clive Jennings, Jan Borgen, Jon Vatcher
Časová dotace: 2 týdny

V létě tohoto roku 2018 jsem se zúčastnila kurzu ERASMUS+ v anglickém
Bournemouth a strávila tam celkem 2 týdny. Kurz se skládal ze dvou bloků –
všeobecná angličtina a metodika anglického jazyka. Kurz byl intenzivní
s hodinovou dotací 6 hodin denně 10 pracovních dnů (9:30 – 15:30). Na hodiny
jsem docházela/dojížděla do soukromé college, kde byly pořádány hodiny jak
pro dospělé, tak pro teenagery a young adults.

Bournemouth se nachází na jižním pobřeží Velké Británie, které je známé díky
krásnému prehistorickému pobřeží Jurassic Coast, 3 hodiny cesty od
Bournemouthu směrem do vnitrozemí je další anglický skvost s římskou historií
– Bath. Okolí Bournmouthu je také velice malebné především New Forrest –
rezervace se svými typickými anglickými vesničkami jako třeba Burley ;
Christchurch – město s dlouhou historií a mučícími nástroji a kavárnami, kde je
možné ochutnat anglickou specialitu – butter scones s rozinkami , chutney,
whipped cream nebo marmeládou a čaj s mlékem. Sandbanks-poloostrovní
součást města Poole, jedno z nejdražších míst na bydlení na světě. Poznat tato
místa bylo velkým zážitkem a obohacením mých vědomostí anglických reálií.

Kurz byl poučný a zajímavý. V hodinách se hodně diskutovalo. Učitelé byli
otevření jakýmkoliv otázkám. Objevila jsem nové zdroje pro výuku anglického
jazyka. Zajímavou alternativou by byl kurz s možností návštěvy anglické školy,

ve kterých je ve většině případů striktní „nepoužívání mobilů“, dress
code/školní uniformy a Anglie už má delší dobu zavedenou inkluzi na školách a
přítomnost asistentů učitelů v hodinách.

Hodnotím jako vysoce pozitivní možnost setkat se s jinými učiteli z různých
zemích, získat kontakty a dát prostor k navazování možné budoucí spolupráce.

Seminář se mi líbil a doporučila bych ho ostatním zájemcům.
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