Canterbury 2015
Rády bychom se podělily o zážitek a především zkušenost se vzdělávacím kurzem, který jsme díky
projektu Erasmus+ měly možnost absolvovat během letních měsíců roku 2015.
Náš čtrnáctidenní kurz se konal v prostorách campusu Canterburské university a jeho náplní byl
intenzivní kurz metodologie výuky anglického jazyka na 1. stupni základních škol. Tohoto kurzu se
zúčastnili učitelé jak z Evropy, tak také například z Turecka, Japonska, Číny. Měly jsme tak možnost
porovnávat přístup a způsob výuky angličtiny v různých prostředích a za rozličných podmínek.
Většinu času, který ubíhal přímo mílovými kroky, náš celý čtrnáctičlenný kolektiv trávil s praktickými
činnostmi. Všichni jsme se tak sami stávali žáky a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak nám daná aktivita
vyhovuje, jak se mnohem snadněji můžeme zapojovat do hry (výuky), bez nutnosti rozlišování jazykových
znalostí a schopností u každého jednotlivce. Po hodinách povinné výuky, která trvala každý den od 9:00 do
16:00 hodin, jsme navíc měli možnost vybrat si volitelné aktivity. Ty probíhaly ve večerních hodinách až do
půl desáté a bylo možno si vybírat z četby anglické literatury, hraní divadla, sportu, ale také například tance,
nebo poslechu koncertu v Canterburském chrámu.
Pravdou je, že většinu večerního času jsme společně se dvěma kolegyněmi také z ČR trávily přípravami a
tvorbou domácích úkolů na další den. Nápady a náměty, které jsme si denně z učebny odnášely, bylo totiž
třeba rychle zaznamenat; informací bylo vskutku mnoho. Nenechaly jsme si však rozhodně ujít krásy okolí
města Canterbury a campusu jako takového. Během volného víkendu jsme pak jeden celý den věnovaly
návštěvě Londýna, kde jsme si vyzkoušely cestování tamním spletitým metrem a viděly mnohé
z vyhlášených míst tohoto rozlehlého města, včetně proslulé tržnice Camden Town, kde seženete opravdu
cokoliv a potkáte se s lidmi rozličných kultur, náboženství i názorů; mnohdy podivíny. Druhý víkendový
den jsme jely do Doveru, odkud pak „po svých“ nejdříve na Doverský hrad a potom i přes vytrvalý déšť na
Bílé útesy. Zážitek to byl vskutku nezapomenutelný.
Na tomto vzdělávacím kurzu jsme však zdaleka nebyly pouze přihlížejícími a učícími se. Předvedly jsme
názornou ukázku výuky matematiky na 1. stupni podle pana profesora Hajného, kterou vyučujeme již
několik let na naší škole. Kolegyně byly touto metodou nadšené a perličkou je, že některé měly problém
dojít ke správnému řešení ukázkových úkolů. Stejně tak byl pro ostatní zajímavý projekt, který jsme
předvedly ve druhém týdnu kurzu – Recyklace; třídění odpadu v ČR a podpora této činnosti na školách.
Je třeba říci, že organizace a veškeré zázemí kurzu bylo naprosto bezchybné. Po počátečních obavách
jsme si kurz naprosto a beze zbytku užily. Ubytování na nové koleji a prostředí, kde součástí rozsáhlého
areálu jsou všudypřítomní divocí králíci, racci, kachny a udržovaná zeleň s možností odpočinku venku, bylo
velmi přívětivé. Další věcí, která nás nesporně potěšila, byla ochota vždy a všude ze strany lidí kolem nás i
mimo campus. Lidé, v této zemi jsou vskutku milí a přátelští, bez sebemenšího zaváhání vždy ochotní
pomoci, poradit.
Chtěly bychom tak všem, kteří zvažují možnost cesty do Anglie, ať již za účelem vzdělávání nebo pouze
s touhou po poznání jiného národa, mentality říci: Neváhejte! Poznat život v Anglii stojí rozhodně za to. A
nebojte se vzdělávání v podobě kurzů tohoto typu. Rozhodně to není čtrnáct dní dovolené, ale tato zkušenost
je vždy pouze přínosem. Přejeme vám všem stejné zážitky a zkušenosti, jakož i tak milý přístup a motivaci
k dalším činnostem a sebevzdělávání, jaké se dostalo nám i díky vynikající lektorce, Šárce Dohnalové, která
vyučuje již několik let na Masarykově Univerzitě v Brně jak učit angličtinu. Jí ještě jednou obrovský dík…
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