
Angličtina s Pepou, angličtina jinak ... 
              

• Výuková metoda:   

Nově obohacená a průběžně stále vylepšovaná efektivní výuková metoda inspiration+, jež její tvůrci Ing. Filip Šena a 
Bc. Linda Neumayerová zpočátku vyvíjeli speciálně pro účely mezinárodních vzdělávacích projektů v Latinské Americe, 
kde ji na několika misích také úspěšně odzkoušeli. Více informací na United Vision či blog iDNES.

Při výuce nejsou používány žádné učebnice, důraz je kladen na aktivní zapojení a práci ve dvojicích, případně trojicích 
(všichni tak pracují současně a počet studentů ve skupině nijak nesnižuje časové zapojení každého jednotlivce). 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 modelových konverzacích, pomocí kterých si  studenti  látku  zažívají. Velký důraz je od samého 
začátku též kladen na systematickou práci s poslechy. Formát výuky zaznamenal velký ohlas jak u české, tak mexické 
veřejnosti. Více o principech naší výukové metody: principy výuky. 

Ačkoli  naše metoda využívá výhod práce ve skupině, v žádném případě se ani vzdáleně nepodobá klasické "školní  
skupinové výuce", kdy vyučující vysvětluje, zkouší a pokládá otázky studentům. V našich kurzech studenti konverzují  
výhradně mezi sebou a lektoři jim asistují. 

Doporučený věk dospělých studentů: 13 – 75 let, doporučený věk dětí: 7 - 12 let + novinka: kurz pro předškoláky

• Trvání kurzu  :

Předběžný plán kurzu začátečníků: září 2015 - červen 2017. Během cca 18ti měsíců studia si studenti zažijí  drtivou 
většinu gramatiky a velmi širokou slovní zásobu, což jim umožní aktivně se anglicky dorozumět víceméně bez problémů  
a  na pokročilé  úrovni.  Zájemci  o  další  zlepšování  či  udržování  jazykových dovedností  pak  mají  možnost  ve  studiu  
pokračovat i nadále, v navazujícím kurzu se sníženou časovou dotací (1x týdně) a zaměřením na práci s poslechy -  
audioknihy - a zažívání konverzací v simulovaných situacích. 

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. Přihlašovat se lze na jednotlivé dvouměsíční fáze. 

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

www.anglictinaspepou.cz
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• Časová dotace a cenová sazba (+ slevy)  : 

Dospělí* (základní kurzy pro začátečníky a mírně/středně pokročilé) - 2 x 120 min. týdně - cena 100Kč / 60min
Dospělí* (navazující kurz, po probrání veškeré gramatiky) - 1 x 120 min. týdně - cena 100Kč / 60min

Děti* (7-12 let) - 2 x 90 min. týdně - cena 80Kč / 60min + (80 Kč na materiály na každé 2 měsíce)

Děti (předškolní věk) - 2 x 30 min. týdně - cena 1.500Kč / pololetí (včetně materiálů)

* = kurzy jsou rozděleny do menších tematických celků po 16ti  lekcích (cca 2 měsíce výuky),  tak aby studenti mohli  svou 
budoucí účast plánovat na kratší časové úseky a nemuseli se předem upisovat na delší období. 

V rámci podpory rodinného přístupu ke vzdělání nabízíme tyto slevy: 

• Při účasti 2 dospělých členů z jedné domácnosti sleva 25% pro každého. 
• Při kombinaci 1 dítě (školní věk) + 1 dospělý sleva 25% na kurzovné dospělého. 
• Studenti, kteří si chtějí některý výukový blok znovu zopakovat mají slevu 25%. Slevy se nesčítají. 

•
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• Rozvrhy hodin a místo výuky  :

a) kurzy pro dospělé (2x týdně) - na Obchodní akademii v ČL, příp. v DDM Libertin

- probíhají většinou v kombinaci pondělí + středa či úterý + čtvrtek. Nejčastěji začínají v 17:00, 17:30 či 18:00. Přesný 
čas konkrétního kurzu se se zájemci o studium domlouvá po skončení prvního ukázkového týdne tak, aby dohodnutý  
rozvrh vyhovoval pokud možno všem. 

b) kurzy pro děti (2x týdně) - v DDM Libertin

- probíhají nejčastěji v kombinacích pondělí + středa,  úterý + čtvrtek, či  středa + pátek, a výuka většinou začíná ve 
14:30, 15:00 či 15:30. Přesné termíny a časy se taktéž řeší až s konkrétními zájemci po skončení prvního ukázkového 
týdne. Vzhledem k velkému množství  zájmových kroužků, které děti  většinou navštěvují,  jsou možné i  jiné rozvrhy.  
Dětské kurzy probíhají v DDM Libertin. 

c) kurz pro předškoláky - v DDM Libertin

- dohodne se se zájemci na první informační schůzce, na které bude též představena metodika a výukové materiály

• Nabídka kurzů pro školní rok 15/16  :

a) dospělí - začátečníci a věční začátečníci
- mírně pokročilí (začátečníci ze září 2014)
- pokročilí (začátečníci ze září 2013)
- nejpokročilejší skupina - práce s audioknihami (gramatika již doprobrána), 1x týdně

b) děti - začátečníci a děti se "školní angličtinou" - děti, které již umí číst a psát (většinou od 2. třídy)
- mírně pokročilí (začátečníci ze září 2014)
- velmi pokročilí (začátečníci ze září 2012)
- předškoláčci (+ prvňáčci, kteří ještě číst a psát neumí) - začátečníci

Do již  rozběhnutých skupin  je  možné  přistoupit  i  kdykoli  v průběhu školního  roku (pokud to  dovoluje  kapacita), 
zájemce je prověřen "rozřazovacím testem" a poté pozván do odpovídající skupiny, kde si výuku může nejprve pouze 
nezávazně vyzkoušet a teprve poté se rozhodnout. 
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Systematickou metodou inspiration+ se cizí jazyk naučí aktivně ovládat skutečně každý, rozhoduje píle a 
pracovitost, nikoli "talent" na jazyky. To potvrzují výsledky českých i mexických studentů bez rozdílu věku. 

• další služby, které projekt AsP nabízí:  

• víkendové pobyty s intenzivní výukou angličtiny

• jazykové audity (zhodnocení jazykových dovedností)

• překlady

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

Přijďte  si  naši  metodu na vlastní  kůži  nejprve  nezávazně  vyzkoušet  do  DDM Libertin v týdnu od  7.  září (skladbu 

ukázkových lekcí naleznete na našem webu, anebo ji najdete v programu DDM Libertin),  poté se sami rozhodnete, zda 

budete chtít "s Pepou" pokračovat, anebo zkusíte něco jiného ... (z kapacitních důvodů doporučujeme rezervaci místa na 

ukázkových lekcích - pro děti i dospělé - předem na info@anglictinaspepou.cz). 

Webová podpora pro studenty (články zaměřené na gramatiku, gramatické testy,  poslechy, texty a cvičení pro děti a  

začátečníky, soubory překladových vět atp.) a další informace o našem projektu naleznete na www.anglictinaspepou.cz
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