Výuková metoda LITE

Metoda LITE® byla sestavena na základě dlouhodobých
průzkumů v oblasti výuky jazyků a je založena na úspěšných principech,
pomocí nichž jsme se naučili rodný jazyk. Svojí jednoduchostí a účinností je
naprosto jedinečná. LITE jako první jazyková škola v Praze a v Čechách začala
nabízet ukázkovou hodinu zdarma, a poukazovat na špatnou účinnost
zastaralých vyučovacích postupů při výuce angličtiny.
•
Učíte se angličtinu již řadu let, přesto nemluvíte plynule? Nerozumíte?
•
Pletou se vám gramatické časy a nejste si jisti, kdy který použít?
•
Vyzkoušeli jste již různé jazykové kurzy, ale skončili jste vždy zase na
začátku?

Jak jsme se naučili náš rodný jazyk?

Jako děti jsme bez ustání zkoušeli říkat nejprve slova, a později i věty. Jinými slovy
jsme jazyk aktivně procvičovali a trénovali. S pomocí druhých jsme se přirozeně
naučili, co je správné, jak správně vyslovovat slova a později také, jak je spojovat do
vět. A právě tento způsob fungoval u všech z nás!
Podobně, chcete-li plynule mluvit anglicky, řešením je mluvit, mluvit, mluvit.
Cokoli nového se učíte, musíte okamžitě začít používat.
Výuka anglického jazyka v LITE
•
•

•

•
•

Učíme vás přirozeným způsobem, podobně jako jste se naučili svůj rodný
jazyk. Angličtina je tak pro vás velmi snadná.
Na hodinách až 80% času mluvíte anglicky a procvičujete komunikaci. Jde o
propracovaný systém, při němž získáte aktivní slovní zásobu i větnou skladbu
a zbavíte se ostychu mluvit.
Gramatiku vyučujeme do té míry, aby napomáhala správné komunikaci.
Nechceme vytvářet „jazykové vědce“, kteří mají hlavu plnou teoretických pouček, za
to když je na ulici zastaví cizinec, nejsou schopni promluvit.
Proto gramatiku učíme zcela jinak, srozumitelně, pomocí tzv. větných vzorů,
které Vám pomohou jakoukoli gramatiku ihned uvést do praxe.
Použitím větných vzorů se anglická gramatika stává úžasně jednoduchou.
Role učitele při výuce

Nezáživná, nudná, rozvleklá hodina? To se vám nestane. Učitelé udržují na hodinách
velmi přátelskou a pracovní atmosféru.
Další úlohou učitele je, aby Vám pomohl mluvit a vyslovovat správně a postupovat
krok za krokem. Prezentuje Vám tolik látky, kolik můžete zvládnout a nepostupuje
dál, dokud ji neumíte používat.
•
Stalo se Vám někdy, že jste při studiu začali zívat nebo Vás začali pálit oči?

Nebo jste někdy četli novinový článek, a v půlce jste si uvědomili, že nevíte, o
čem to je?
•
Šli jste někdy na přednášku, rozhodnuti ji sledovat, a pak jste se přistihli, jak si
čmáráte po papíře, výklad už nevnímáte a jednoduše řečeno jste „duchem mimo“?
Toto jsou projevy toho, že jste narazili na tzv. studijní překážku. Učitelé v LITE jsou
jako jediní v ČR vyškoleni k tomu, aby dokázali rozpoznat a zvládnout překážky, na
něž mohou studenti při studiu angličtiny narazit. Díky tomu jsou schopni Vás
v případě potřeby rychle vrátit do „hry“.
•

Co jsou studijní překážky?

Ve škole se od nás očekává, že se naučíme jednotlivé předměty, ale nikdo nám
nikdy neřekl, co je to studium, na jaké překážky můžeme narazit a jak je máme
překonat. Americký humanista a spisovatel L. Ron Hubbard vyvinul tzv.studijní
technologii, která učí člověka, JAK má studovat.
Při čtení nebo studiu se Vám může stát, že narazíte na tzv. studijní překážku. Pokud
člověk tyto překážky neumí rozpoznat a zvládnout, studium může být velmi obtížné a
neefektivní.
•
•
•
•
•
•
•

Důsledky nezvládnutých studijních překážek:
Student ztratí zájem o předmět.
Student nerozumí nebo nedostatečně rozumí tomu, co se učí.
Má pocit prázdna a hlouposti.
Není schopen používat naučené informace v praxi.
Zapomíná to, co se učil.
Má problémy s disciplínou.
Zanechává studia.
Studijní technologie řeší tyto projevy. Je to první skutečně funkční technologie, jak
studovat a plně porozumět jakémukoli předmětu. Není to mechanické učení, ale
skutečné porozumění materiálu aschopnost použít v praxi to, co se člověk naučil.
Učitelé v LITE ovládají studijní technologii, aby tak dokázali zajistit Váš rychlý
postup v angličtině. S touto technologií se můžete seznámit i vy v akademii
jazykové školy LITE Praha.

