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Dvoutýdenní kurz Contemporary English je určen učitelům angličtiny s úrovní angličtiny C1, C2. Je
zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí s důrazem na současný vývoj angličtiny. Kurz má základní
sylabus, který je v průběhu kurzu upravován dle potřeb účastnících se učitelů.
V kurzu, který jsem navštěvovala, nás bylo nejdříve 16 a později se k nám přidali ještě dva další učitelé
z jiných kurzů. Kurz byl zaměřen hlavně na vývojové trendy v oblasti současné angličtiny a na odraz kultury
v jazyce. Všechna témata byla prostoupena metodologií a tipy na výuku. Postupně byly probrány následující
okruhy: vliv sociálních a kulturních změn na moderní angličtinu, politicky a genderově korektní
vyjadřování, trendy v oblasti slovní zásoby, nová slovní spojení a změny významů slov, slang a dialekty,
mezinárodní angličtina, změny v gramatice a přípustnost nových forem, vývoj výslovnosti, Brexit, jazyk
mobilní komunikace, britský humor. Všechna témata byla lektorkou pečlivě zpracována včetně následných
procvičovacích a opakovacích aktivit s důrazem s využitím moderních metod vyučování. Několikrát jsme
dostali „domácí úkol“, většinou ve formě přípravy „minilekce“ pro ostatní účastníky.
Kromě základního kurzu se pro všechny učitele konaly dvě přednášky, dva semináře o kultuře, a ještě jsme
si mohli vybrat 4 workshopy. První přednáška se týkala využití „chytrých“ telefonů ve výuce. Druhá
přednáška pak byla určena přímo nám nerodilým učitelům angličtiny. Tato přednáška mě velmi zaujala.
Lektorka Silvana Richardson, která je vedoucí studií pro učitele v Bell, měla velmi poutavou řeč, ve které
poukázala na množství výhod, které má učitel, který se angličtinu naučil jako cizí jazyk a který má rodný
jazyk společný se žáky/studenty, které učí. Z nabízených seminářů o kultuře jsem si vybrala „Britský
humor“ a „Jak jazyk ovlivňuje naše myšlení“. Mnou zvolené workshopy byly na následující témata: Rozvoj
poslechových dovedností, Kreativita ve třídě, Využití poezie a Desetiminutové psaní. Asi nejvíce mě zaujalo
právě využití poezie v hodinách angličtiny.
Přednášky, semináře, workshopy i ostatní hodiny byly velmi zajímavé a inspirativní. Měla jsem možnost se
zdokonalit v angličtině ve všech oblastech – mluvený i písemný projev, poslech i čtení. Dále jsem se
dozvěděla spoustu informací z různých oblastí kultury, a to nejen Británie, ale i jiných států, neboť mí
spolužáci byli z mnoha různých zemí Evropy a Asie, a během rozhovorů a diskuzí jsme měli možnost
porovnat naše názory na současné dění. Získala jsem také nové tipy na cvičení a aktivity, které chci využít
při vyučování angličtiny.
Součástí programu nabízeného školou byl i jednodenní poznávací zájezd do Londýna, návštěva katedrály
v Ely, projížďka po řece Cam, procházka po Cambridgi s výkladem, návštěva knihkupectví Cambridge
University Press a „Pub Quiz“ – večer s kvízovými otázkami pro mezinárodní týmy. Samostatně jsem
navštívila botanickou zahradu a Fitzwilliamovo muzeum.
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