
Temný rok může přinést i světlé zítřky

OTVÍRÁME KURZ ANGLIČTINY PRO TY, KDO DO KURZU FYZICKY NEDOJDOU  
a přesto stojí o jazyk a společnost.

Všichni kolem začali rekapitulovat uplynulý rok a tak mě to přimělo zamyslet se nad tím naším, v An-
gličtině pro seniory.
K mému překvapení jsem zjistila, že ve výsledku převažují pozitiva. Naučili jsme se mnohému nové-
mu a nesmírně si rozšířili obzory. 

Pojďme se na ta pozitiva podívat?

1. Navázání spolupráce s „Moudrou Sovičkou“, společností, která dává přednášky zaměřené na to, co 
potřebujeme a nebo PŘIJDE ZA VÁMI AŽ DOMŮ pomoci vám nastavit váš počítač či naučit vás 
pracovat s novým programem. S nimi už nás virtuální svět nezaskočí .  

2. Možnost pokračovat v kurzu za jakýchkoliv podmínek například nachlazení lektora, sněhová kala-
mita (každoroční. -)), chřipkové období, ... Nedej bože další covidové období. 

3. Efektivnější archivace témat s jednoduchou možností přístupu pro každého studenta individuál-
ně. Odteď si může každý student otevřít libovolné téma, které jsme za poslední rok probrali a zopako-
vat si je v libovolném čase. 

4. Podle mého pozorování - jednoznačně rychlejší postup studentů v jazyce. Moji studenti se za dobu 
online výuky posunuli daleko více, než při klasické výuce ve třídě (že bychom méně povídali?). Tento 
rozdíl je opravdu zřetelný. 

5. Objev, že můžeme naše pravidelné víkendové kurzy s rodilými mluvčími udělat online z pohodlí 
domova, přináší obohacení celoročního kurzu o další dva víkendy navíc oproti původnímu sché-
matu (jeden jarní a jeden podzimní víkend). Tato forma je pro studenty dostupnější jak fyzicky (probíha-
jí v zimě), tak finančně (odpadají náklady na ubytování, cestování, jídlo). 

Říkáte „Covid je za námi, toto vše už nebudeme potřebovat?“ A proč nevyužít naučené ke zlepšení a 
ulehčení učení i v budoucnu? 

Zde je 5 přínosů, které nám mohou zpříjemnit život v příštím roce:

1. Jak již bylo zmíněno – sněhová bouře už nezabrání, aby hodina proběhla. Jednoduše se jednou sms 
zprávou přesuneme online. 

2. Nikdo ze studentů už nemusí pro nachlazení nebo bolavá kolena přijít o hodinu – v učebnách s wi-fi 
plánujeme připojit nemocného studenta online. 

3. Přidání dalších víkendů s rodilými mluvčími (online) za nízkou cenu a snadno  dostupných z 
domu. Tyto víkendy (online i fyzické) neskutečně posouvají studenty kupředu v jejich osvojování si 
jazyka a v sebedůvěře a dodávají motivaci. 

4. Zvýšená počítačová gramotnost studentů s IT podporou až domů přináší možnost většího využiti vý-
ukových internetových nástrojů, lepší a přehlednější archivaci témat se vším, co se probralo, snadno 
a napořád přístupná všem studentům třídy. I toto zrychluje postup studentů a osvojování si jazy-
ka a tím i radost z učení a sami ze sebe . 

5. Už nikdy studenti nepřijdou o hodinu, i když v čase lekce nemohou být přítomni – lekce se dají na-
hrát a pustit si je kdykoliv má student prostor.

Uplynulý rok nebyl lehký a psychický nápor, který jsme všichni museli nést, byl nemalý. Jsem 
nesmírně vděčná za možnosti internetu, který mým studentům umožnil alespoň virtuální kontakt se 
spolužáky, dal jim nějaký cíl dne a materiál na zabavení se během dlouhých dnů lockdownu. 



Zároveň nekonečně obdivuji vytrvalost, odvahu a odhodlání mých studentů, kteří neváhali a vrhli se 
střemhlav do virtuálního světa.

NAŠE PLÁNY NA PŘÍŠTÍ ROK

	NOVĚ! Angličtina pro seniory pro úplné začátečníky NOVĚ!
	Angličtina pro seniory pro mírně pokročilé + věčné začátečníky
	Angličtina pro seniory pro středně pokročilé
	Angličtina pro seniory pro pokročilé
	NOVĚ! Angličtina pro všechny, kdo z dlouhodobých zdravotních důvodů nemohou docházet do 

hodin. NOVĚ! Naše díky patří naší IT podpoře, bez které by tento kurz nemohl vzniknout.
	Počítačové přednášky cílené na naše potřeby s možností nastavení vašich počítačů (přímo na 

přednášce nebo u vás doma) tak, aby vám stačilo jedno kliknutí a byli jste v hodině .
	Divadlo a výtvarná dílnička pro prarodiče s vnoučaty

Kurzy probíhají v Senior Klubu, Bzenecká 19, Vinohrady a KC Kotlanka, Kotlanova 7, Líšeň

Přeji krásný zbytek prázdnin.

Za Sejděme se, z.s.
Jaroslava Sobotková




