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Kurz metodiky pro učitele 
(Methodology Course for Teachers – MCT) 

 

Komu je kurz určený? 

Tento kurz byl vytvořen pro učitele angličtiny, a to s jakýmkoli vzděláním nebo množstvím 

zkušeností. Obsah kurzu je zaměřen na zlepšení základních dovedností učitele a nácvik 

nejefektivnějších praktických postupů ve třídě, a tudíž je vhodný i pro učitele působící v 

rozličném prostředí, ať už učí děti nebo dospělé, ve velkých skupinách či individuálně. 

Jaké jsou cíle? 

Zamyslet se, jak si na tom stojíte jako učitel, a rozvinout Vaše schopnosti a dovednosti dál. 

Naučit se nové postupy a metody a získat další praktické tipy pro výuku angličtiny.  

Jaká je organizace kurzu? 

Kurz metodiky pro učitele je rozdělen do 4 částí (modulů) - Setting Off, Breaking Through, 

Moving On a Rising Up. Tento přístup zaručuje, že ať je Vaše výchozí situace jakákoli, 

najdeme kurz, který je vhodný právě pro Vás. Kurz je navíc vypracován takovým způsobem, 

že je možné ho přizpůsobit specifickým potřebám účastníků. Z toho důvodu posíláme před 

každým kurzem dotazník, abychom se o účastnících dozvěděli víc a abychom zjistili, co 

přesně potřebují. 

Proč bych se měl/a na takový kurz přihlásit? 

Jako učitelé jsme přesvědčeni, že učení je nezbytnou součástí života a že když se pro něco 

rozhodneme, měli bychom tuto činnost vykonávat naplno a co nejlépe, nebát se měnit, 

přizpůsobit se a rozvíjet se dál. 
 

Kurzy 

Setting Off... 

...je ideální jak pro čerstvě vystudované 

učitele, kteří chtějí získat dodatečné 

vzdělání ohledně výuky jazyků, tak pro ty, 

kteří si chtějí oživit znalost postupů výuky 

a získat další nápady do hodin. 

Breaking Through… 

...staví na základech a postupech první 

části a pomáhá učitelům rozvinout 

znalosti, které mají, o nejúčinnějších 

metodách výuky. Nabízí další nápady a 

postupy, tak aby výuka byla skutečně živá 

a maximálně efektivní. 

Moving On... 

… je výzvou pro učitele, aby skutečně 

vylétli z hnízda a zjistili, jak naplno využít, 

rozvinout a vytvořit učební material a jak 

naplánovat skvělou hodinu, která 

studenty naplno zaujme. Zamyslíme se 

nad tím, jak v současné době Vaše hodiny 

probíhají a posuneme hranice Vašeho 

očekávání v tom, čeho můžete Vy a Vaši 

studenti dosáhnout. 

Rising Up... 

...je určen zkušeným učitelům s bohatými 

zkušenostmi v oblasti výuky jazyků, kteří 

hledají, jak se stále zlepšovat a dále 

rozvíjet. Zaměříme se zde na studenty, 

jejich pokrok, motivaci a preference, a na 

to, jak jim my jako učitelé můžeme vždy 

pomoci naplnit jejich cíle a posunout je dál. 
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