Informace o realizaci projektu
Od Srpna 2012 realizujeme projekt vedený pod názvem „Tvorba a realizace moderní výuky anglického
jazyka metodou 1st English Method s využitím IT techniky“. Podrobnou identifikaci projektu naleznete
v záložce „Dotace“.
Po šesti měsících intenzivní přípravy metody samotné, metodiky, učebních materiálů, technické
podpory a spousty dalšího jsme na začátku února zahájili pilotní ověřování této revoluční metody,
která spojuje tradiční prvky výuky, s prvky, které studentům usnadní posunout především aktivní
znalosti na úroveň, která studentům bez ostychu dovolí komunikovat v anglickém jazyce.
V rámci projektu bylo vytvořeno následující:
- Zcela nové učebnice
- Doplňkové materiály
- Metodické materiály
- Interaktivní cvičení
- E-learningový portál
- Redakční portál
- Tzv. Charty usnadňující učení se nové slovní zásoby
- Poslechové texty
- Špičkový lektorský tým
Zájem o kurzy byl očekávaně velký a to jak ze strany nezaměstnaných, kteří pochopili, že znalosti
anglického jazyka jsou na trhu práce velmi ceněnou hodnotou, tak ze strany zaměstnaných, kteří
z důvodu narůstajícího počtu zahraničních zaměstnavatelů a obchodních partnerů cítí tlak a
narůstající požadavky na znalosti anglického jazyka.
Prostřednictvím pravidelné komunikace projektového týmu s cílovou skupinou byly od února
identifikovány nedostatky, na které se metodický tým v průběhu pilotního ověřování zaměřil a již nyní
pracuje na inovované edici učebních, metodických a podpůrných materiálů, které díky přístupu
studentů k této metodě budou výrazně zdokonaleny.
Velmi kladnou zpětnou vazbu máme na námi vytvořený e-learningový a redakční systém, který
studenti velmi rádi využívají. Usnadnění výukového procesu je zde značné, což studenti velmi oceňují
a my máme radost ze znatelných pokroků našich studentů.
A co plánujeme do budoucna? Studenti mají před sebou další 4 měsíce atraktivní výuky. Vzhledem
k tomu, že metodici neustále pracují na zlepšení metody a odstranění stávajících chyb, mohou se
studenti těšit na zintenzivnění výuky prostřednictvím aplikace návrhů na zlepšení, pomocí dalších
elektronických pomůcek a spoustě dalšího.
Po roce tvrdé práce můžeme konstatovat, že díky finanční podpoře Evropské unie a
Moravskoslezského kraje a díky přístupu cílové skupiny jsme vytvořili metodu, která na našem trhu
nemá obdoby. Pro realizační tým to zároveň znamená závazek nejen dotáhnout realizaci projektu do
úspěšného konce, ale v tomto duchu také pokračovat a postarat se o to, aby se metoda i po ukončení
projektu dále rozvíjela, zdokonalovala a svým klientům tak poskytla produkt, který usnadní mnohdy
nesnadnou cestu ke znalostem a dovednostem, které jsou žádány.
Váš realizační tým

