Efektivní metodika výuky jazyků
Angličtinu a další jazyky vyučujeme moderní a efektivní komunikativní
metodou, a to již od roku 1995. Víme proto velmi dobře, jak vás cizí řeč
opravdu naučit. Řady spokojených a vracejících se studentů to mohou doložit.
Mnohem snadněji a především bez ostychu začnete v cizím jazyce
komunikovat také vy.
Hlavním cílem výuky je co nejefektivněji zvládnout anglický jazyk tak, abyste
se byli schopni domluvit v běžných situacích. Naučíme vás v angličtině rovnou
přemýšlet, nejen opakovat naučené fráze.
Důraz klademe na co největší praktičnost (složitější věci se učíte později),
gramatiku budete vstřebávat přímo v kontextu konkrétních situací z praxe, kde
se použije. Naučíme vás nejpoužívanější slovíčka, nebudete se muset biflovat
věci, které moc často nepoužijete (naše metoda má vypracovaný unikátní
systém pro užitečné rozvíjení slovní zásoby).

Důležité je také sebevědomí v použití angličtiny, protože bez něj se obvykle
lidé bojí mluvit. U nás se ale bát nebudete! Kvalitní lektoři vás budou
povzbuzovat a spolu s nimi to zvládnete (však není potřeba mít FCE např. k
objednání kávy). V našich jazykových kurzech panuje velmi přátelská
atmosféra, studenti si obvykle vytvoří velmi dobré party, které spolu pokračují i
do dalších navazujících kurzů. Pilovat si svoji angličtinu v Praze vás s námi
rozhodně bude bavit!

Více o komunikativní metodě
Výuka je vedena v cílovém jazyce (tedy např. v angličtině či španělštině).
Mateřský jazyk se použije pouze výjimečně v nejnižších znalostních úrovních,
je-li to opravdu nezbytné a pro studenty efektivní – např. pro ujasnění
významu obtížných slov, frází či složité gramatiky. Tím se postupně oprostíte
od závislosti na vašem mateřském jazyce a naučíte se přemýšlet jazyce cizím.
Komunikativní metoda (Communicative approach) se dá nejsnáze
charakterizovat jako určitý přístup k výuce. Její principy se dají stručně vyjádřit
v následovně:


Důraz na výuku komunikace skrze interakci v cílovém
jazyce (angličtině, španělštině)



Práce s autentickými texty skrze modelové situace.



Vytváření vhodných příležitostí pro studenty, aby se nesoustředili pouze
na samotný jazyk, ale i vlastní proces učení se.



Zvyšování osobní zkušenosti studenta s cizím jazykem jako důležitý
přispívající prvek výuky.



Snažit se propojit výuku jazyka ve třídě s jazykovými aktivitami
studentů mimo výuku.

(David Nunan, 1991)

Lektor musí na hodině umět navodit neformální atmosféru, kterou ale
zároveň musí korigovat a usměrňovat. Lektor se studenty probírá praktická
témata z obecné i odborné angličtiny, která se snaží převést do
komunikačních situací, se kterými se studenti setkávají. Ať už v běžném
životě, nebo své profesi. Lektor výuku přizpůsobuje potřebám studentů, což
znamená, že se nejedná o lektorovu přednášku, ale o vzájemnou interakci a
spolupráci mezi ním a studenty. Tato metoda v současné době
představuje nejefektivnější způsob výuky jazyků, protože se studenti
opravdu naučí angličtinu používat.
Metoda umožňuje kreativní a zábavný způsob výuky s prokazatelně dobrými
výsledky. Klade se důraz na propojení jazyka, který je vyučován na hodině s
jazykem, který studenti běžně používají ve svém životě a zaměstnání.
Komunikativní metoda výuky tedy vede studenty ke schopnosti domluvit
se v cizojazyčném prostředí.
Protože podle této metody úspěšně učíme již více než 15 let,
můžeme garantovat kvalitní učitele, kteří mají s tímto typem výuky
zkušenosti.
Další důvody, proč kurzy s Elvisem:
26 let zkušeností s výukou
Naše kurzy
Reference spokojených studentů
Kvalitní lektoři
Kurzy téměř v centru Prahy (Florenc)

