
Info ke kurzům "ANGLIČTINA s Pepou"
Vyučující: 

Ing. Filip Šena, držitel certifikátu CAE (British Council),
několikaletá praxe s výukou v ČR a Mexiku

Bc. Linda Neumayerová, absolventka pedagogické fakulty (obor španělština - angličtina)
praxe s výukou v ČR a Mexiku, držitelka certifikátu FCE (British Council), expert na výuku dětí

Výuková metoda: 

Nově obohacená a průběžně stále vylepšovaná efektivní výuková metoda inspiration+, jež byla zpočátku 
vyvíjena speciálně pro účely výuky v rámci mezinárodních vzdělávacích projektů v Mexiku (Community 
Inspiration, resp. United Vision). Více informací na www.united-vision.org či www.filipsena.blog.idnes.cz)

Při výuce nejsou používány žádné učebnice, důraz je kladen na aktivní zapojení a práci ve skupinách. 
Oproti většině kurzů používajících učebnice je v naší metodě důraz kladen na schopnost aktivního užití  
jazyka, tzn. schopnost rozumět mluvenému projevu a konverzovat. Nevyučujeme zvlášť gramatiku, ta je 
již obsažena ve větných vazbách a krátkých konverzacích, pomocí kterých si studenti látku "zažívají". 
Velký důraz je též kladen na práci s poslechy. Formát výuky zaznamenal velký ohlas jak u české, tak 
mexické veřejnosti. Více o principech naší výukové metody: principy výuky

Doporučený věk dospělých studentů: 15 – 75 let, doporučený věk dětí: 7 - 12 let. 

Trvání kurzu:

Předběžný plán: září 2014 - červen 2016. Během cca 18ti měsíců studia si dospělí studenti zažijí drtivou 
většinu gramatiky a širokou slovní zásobu, což jim umožní aktivně se anglicky dorozumět víceméně bez 
problémů a na pokročilé úrovni. Zájemci o další zlepšování pak mají možnost ve studiu pokračovat i dále. 

Samozřejmě,  že  i  kratší  setrvání  v  kurzu  značně  zvýší  schopnost  rozumět  a  aktivně  anglický  jazyk 
používat. Studenti se učí jednoduché konverzační obraty již od první lekce. 

Průběžné pokroky žáčků v kurzech pro děti můžete sledovat zde: pokroky dětí. 

Časová dotace: 

2 x 120 min týdně (dny a čas dle domluvy se studenty) / děti 2 x 90 min týdně

Cena: Dospělí 100 Kč / 60 min výuky.  Děti 80 Kč / 60 min. 

Kurzy jsou rozděleny do menších tematických celků po 32 hodinách (tzn. 16 výukových dnů, 2 měsíců 
výuky),  tak  aby  studenti  mohli  svou  budoucí  účast  plánovat  na  kratší  časové  úseky.  Děti  během 
dvouměsíční fáze absolvují 24 hodin výuky. 

V rámci podpory rodinného přístupu ke vzdělání nabízíme tyto slevy: Při účasti 2 dospělých členů z jedné 
domácnosti sleva 25%. Při kombinaci 1 dítě + 1 dospělý sleva 25% na kurzovné dospělého. Studenti, 
kteří si chtějí nějaký výukový blok znovu zopakovat mají slevu 25%. Slevy se nesčítají. 

http://www.anglictinaspepou.cz/account/konverzace-deti/
http://www.anglictinaspepou.cz/kurzy-pro-dospele/metodika-dospeli-anglictina/
http://www.filipsena.blog.idnes.cz/


Co je potřeba: 

1) sešit + psací potřeby (ideálně propisky či centropeny 3-4 barev ke zvýrazňování)

2) poctivé vypracovávání domácích úkolů (max 1h práce)

3) pokud možno 80 - 100% docházka

(postup vpřed je díky efektivní výukové metodě rychlý a vzhledem k tomu, že studenti neustále 
pracují ve skupinách, je nezbytné, aby byli na víceméně podobné úrovni. Pokud by se student díky 
výpadkům „opozdil“, jeho schopnost spolupracovat s ostatními by byla omezená. Proto je důležité 
jak plnění domácích úkolů, tak možnost docházet na (pokud možno) všechny hodiny). Výpadek 
jednou za čas ale samozřejmě nevadí, pokud si student zameškanou hodinu doplní (materiál mu 
bude poskytnut) a přijde na další lekci připraven. S naší metodou se anglicky naučí skutečně 
každý, rozhoduje píle a pracovitost, nikoli "talent na jazyky". 

4) respektování pokynů vyučujícího a přátelský přístup k ostatním studentům

5) dochvilnost – dostavit se 5 min. před začátkem výuky 

Společně to zvládneme a ještě se „do školy“ budeme těšit ... 

Přijďte si naši metodu na vlastní kůži nezávazně vyzkoušet do DDM Libertin (9. 9. a 11. 9., děti 
od 16h, dospělí od 18h), poté se sami rozhodnete, zda budete chtít "s Pepou" pokračovat dál. 

Nabídka kurzů: 
(různé stupně pokročilosti)

1) ANGLIČTINA pro dospělé (14+) 
2) ANGLIČTINA pro děti (7-11)

Kontakt a registrace:

info@anglictinaspepou.cz

Další akce: a) Prázdninový konverzační kurz v DDM Libertin, 
b) Víkendové pobyty v Luž. horách s intenzivní výukou angličtiny

Více informací: www.anglictinaspepou.cz či info@anglictinaspepou.cz      

http://www.anglictinaspepou.cz/2014/08/22/vikend-plny-anglictiny-2/

