	
  

1st English Method

Naše jazyková škola v listopadu 2013 po deseti měsících ukončila zkušební fázi nově
vyvinuté výukové metody 1st English Method. Podrobnosti o této metodě naleznete
v sekci „Home“. Metoda byla vyvinuta díky finanční podpoře z ESF. Projekt byl
zahájen v srpnu roku 2012. Několikačlenný metodický tým strávil 6 měsíců intenzivní
práce na tvorbě metody, metodických příruček, podpůrných materiálů, e-larningového
systému, interaktivních materiálů a v neposlední řadě samozřejmě také učebnic,
s cílem ukázat veřejnosti jiný - efektivnější způsob výuky anglického jazyka.
V lednu, 2013 proběhl nábor studentů. Hledali jsme 80 studentů z řad Úřadu práce a
80 studentů, kteří byli v době zahájení projektu zaměstnaní. Obě tyto skupiny si
v následujících 10 měsících mohli novou metodu vyzkoušet. První jmenovaná
skupina se zaměřila na všeobecný jazyk a druhá skupina na obchodní angličtinu.
Studenti byli rozděleni do 10tičlenných skupin. Zprvu byla u studentů patrná určitá
nejistota a nedůvěra. Tu však po několika hodinách výuky vystřídal zájem a nadšení.
Během těchto 10 měsíců byly pečlivě pozorovány reakce studentů na tuto novou
metodu, jejich studijní výsledky, byly požadovány jejich zpětné vazby s tím, abychom
mohli na základě všech těchto dat identifikovat nedokonalosti, s cílem metodu
dopracovat do naprosté kvality.
Díky spolupráce těchto 160 dobrovolníků jsme v listopadu 2013 mohli pilotní fázi
projektu ukončit a začít pracovat na závěrečné analýze. Již na začátku této analýzy
jsme si byli jisti, že projekt dosáhl předem stanovených cílů a že byl velmi úspěšný.
V lednu 2014 jsme ukončili také fázi analýzy dat, která nám naše domněnky
potvrdila.
Dnes, na samém konci realizace projektu jsme připraveni veřejnosti představit zcela
nový přístup k výuce anglického jazyka, díky kterému je výuka a především využití
získaných znalostí mnohem efektivnější. Tento fakt nám potvrdila ona skupinka 160
studentů. Hrdě tedy oznamujeme, že prostředky z ESF byly vynaloženy maximálně
efektivně s velmi pozitivním výsledkem.
Velký dík patří projektovému týmu, který do vývoje metody a realizace projektu dal
veškerý svůj um, dále oněm 160 studentům za odvahu a příkladný přístup k pilotnímu
ověřování a v neposlední řadě také kontrolnímu orgánu, Krajskému úřadu MS kraje,
jmenovitě paní Juřinové za podporu a velmi aktivní přístup.
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