TISKOVÁ ZPRÁVA

Anglicky s lektorem z pohodlí domova
Abyste v dnešní době našli dobrou práci, bez znalosti cizího jazyka se často neobejdete. Dotaz na
jazykové znalosti můžete u přijímacího hovoru čekat téměř automaticky. Zvláště to platí
u zaměstnavatelů se zahraničním vlastníkem, těch, kteří působí na zahraničních trzích nebo vyvíjejí
činnost v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Leckterý potenciální zaměstnavatel si rád sám
ověří, že vaše znalost není jenom pasivní – třeba tak, že část pohovoru povede přímo v cizím
jazyce. To může být celkem náročné i v případě, že jazyk sice třeba od školy ovládáte, ale nemáte
příležitost udržovat v něm pravidelný aktivní kontakt. Práce není jediným uplatněním jazyka, hodit
se vám bude i v osobním životě – při cestování, rekreaci, při procházení Internetu i dalších
příležitostech. Ovšem, přestože význam aktivní znalosti jazyka je zřejmý, studium cizího jazyka
nepatří mezi typické oblíbené činnosti, a tak málokterý dospělý sebere dostatek odhodlání, aby s
učením začal a pak v něm i vytrval.
Možnou odpověď na aktuální situaci poskytl projekt Partnerská síť Aktivní angličtina s online
lektory, podpořený pod číslem CZ.1.07/3.2.03/04.0040 z EU prostřednictvím Zlínského kraje. Na
projektu po více než dva roky pracoval tým složený z odborníků technologického partnera a čtyř
vybraných jazykových škol, po jedné z každého okresu kraje. Školy díky účasti na projektu získaly
možnost zařadit do své nabídky výuku prostřednictvím videokonference. Vyvinut byl speciální
informační systém, díky kterému může být výuka zajímavá, pestrá a přitom snadná a účinná. Jeho
prostřednictvím se mohou studenti připojovat do hodin z pohodlí domova, z kanceláře nebo
odkudkoliv, kde je k dispozici připojení k Internetu. Protože plně vzdálená forma nemusí vyhovovat
úplně každému, školy budou i nadále poskytovat výuku prezenční. Aby bylo možné prezenční
i vzdálenou formu kombinovat, do učeben bylo nainstalováno další vybavení. Ti, kteří nepřijdou
osobně, tak o výuku nepřijdou – do třídy se připojí jednoduše na dálku.
Protože zvlášť významnou a i nadále posilující pozici ve světě průmyslu, obchodu i vědy má
angličtina, jednotlivé školy se zaměřily přednostně na uplatnění videokonferenční formy právě ve
výuce tohoto jazyka. Nachystáno bylo více než dvacet nových kurzů aktivní angličtiny všech
úrovní. Jejich přehled i další informace o projektu shrnuje web www.EnglishAnywhere.cz.
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