„I like learning English.”
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„I like playing golf.”

ČERVEN 2016

„My hobby is having fun.”

Milé čtenářky a čtenáři,
prvním školním rokem OPEN AGENCY ve firmách byl rok 2013/2014. Začínali jsme s cílem podílet se
na odborném jazykovém vzdělávání zaměstnanců, kterým záleží na výsledcích a chtějí, aby se v práci cizím
jazykem bez obav domluvili. V tomto školním roce jsme vstoupili do základních a středních škol, kde učitelé
chtějí, aby jejich žáci mluvili cizím jazykem v reálných situacích. V dnešním čísle Vám ukážeme, ve kterých
školách působíme.
Tříleté zkušenosti ukazují, že máme fungující vzdělávací koncept a nástroj pro moderní výuku a učení se
odborným cizím jazykům, naši lektoři umí kombinovat výuku ve třídě s učením online. Blended learning, kdy
v kurzu kombinujeme tradiční výuku ve třídě s online učením ve výukovém systému, je efektivnější než „faceto-face lesson with students“.
Co to pro Vás ve firmách a školách znamená?




Studenti dosahují výrazně lepších výsledků díky jejich pružnému online učení, o kterém si sami
rozhodují. Volí si místo a čas, kdy se učí.
Za stejné náklady na jazykové vzdělávání získáváte víc, protože učitelé a lektoři optimalizují vyučovací
hodiny a lépe plánují aktivity pro své studenty.
Studenti i učitelé sledují výsledky online učení v reálném čase.

Podporujeme ty, kdo chtějí měnit obsah a styl cizojazyčné výuky. S námi jsou mnozí učitelé a lektoři
překvapeni. Učí se online, píší úkoly a nahrávají se na video. Vzdělávání učitelů a lektorů se správnými cíli
a vlastní praxí ve třídě má smysl.
Přeji Vám příjemné léto a dovolenou!
Jitka Kunčarová
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Společně s učiteli a lektory měníme obsah a styl cizojazyčné výuky
Hledáme aktivní učitele působící v základních a středních školách, kteří mluví bezchybně cizím jazykem, chtějí
využívat výhody konceptu OPEN LEARNING a sítě škol, které již mají zkušenosti s OPEN LEARNING.
Staňte se certifikovaným učitelem nebo lektorem OPEN LEARNING. Pokud chcete získat více
informací, kontaktujte paní Jitku Kunčarovou na kuncarova@openagency.cz, tel. 608 658 151.
Ve školním roce 2015/16 působí ve 22 středních školách a 6 základních školách komunikativní, kreativní
a certifikovaní učitelé cizích jazyků, se kterými spolupracujeme. Společně budujeme značku OPEN LEARNING,
učitelé a lektoři mají možnost se sami neustále rozvíjet díky pravidelným setkáváním nezávislých lektorů
a učitelů, kontinuálnímu vzděláváním v našich kurzech akreditovaných MŠMT a prostřednictvím sdílení
informací ve zpravodajích.
Přehled škol dle krajů ČR
Praha:






Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií,
Praha 2
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9, Novoborská 2
SŠ technická Zelený Pruh 1294, Praha

Středočeský kraj:



Základní škola, Příbram VIII, Školní 75
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14

Jihočeský kraj:



Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Střední škola, České Velenice, Revoluční 220

Střední školy, ve kterých proběhla výuka OPEN LEARNING ve školním roce 2015/2016
Střední školy, se kterými budeme nově spolupracovat ve školním roce 2016/2017
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Plzeňský kraj:




Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Královehradecký kraj:




Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3
SOŠ a SOU Vocelova na adrese Vocelova 1338, Hradec Králové

Liberecký kraj:


Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod

Základní školy, ve kterých proběhla výuka OPEN LEARNING ve školním roce 2015/2016
Základní školy, se kterými budeme nově spolupracovat ve školním roce 2016/2017

Pardubický kraj:



Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Kraj Vysočina:


SŠŘS Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, Moravské Budějovice

Zlínský kraj:


Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Moravskoslezský kraj:









Základní škola Opava, Otická 18
ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Porubská 831/10, Ostrava-Poruba
Základní škola Opava, Boženy Němcové 2, Opava
ZŠ Město Albrechtice
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Adam Dehner
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Svět nemluví česky, s angličtinou máme svět na dosah
Není už na čase začít skutečně mluvit cizím jazykem? Jazykové dovednosti jsou stále nejvíce podceňovaným
klíčem k úspěchu a to především u mladé generace absolventů středních a vysokých škol. Naučit se mluvit
anglicky je mnohem efektivnější a snazší, než si myslíte, pokud se zapojíte do kurzů pod vedením skutečně
kvalitních lektorů využívajících výukové materiály a vzdělávací koncept OPEN LEARNING.

Firmy, ve kterých proběhla výuka OPEN LEARNING
Firmy, se kterými budeme nově spolupracovat ve školním roce 2016/2017

Právě takoví lektoři vyučují a budou vyučovat v našich firemních jazykových kurzech v příštím školním
roce. Úspěšná cizojazyčná výuka má stanoveny cíle a strategii jejich dosažení. K tomu využíváme jednoduché
schéma.
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Jazykové kurzy lze volit v různé intenzitě od 2 x 2 vyučovací hodiny po 2 x 5 vyučovacích hodin týdně, po dobu
3 až 6 měsíců, v dopolední nebo odpolední variantě. OPEN LEARNING umožňuje lektorům snadno upravit
způsob výuky podle potřeb studentům, kterým a studentům dává větší autonomii v učení.
Jste manažer, podnikatel, technický profesionál nebo třeba maminka na mateřské dovolené a potřebujete
jazyky skutečně ovládat? Pak i Vy si můžete s námi zvolit intenzitu výuky dle svých časových možností.
Jitka Kunčarová

Mí studenti komunikují anglicky se zákazníky z celého světa každodenně
Končí druhý školní rok, kdy ve firemních a rekvalifikačních kurzech využívám při výuce odborné angličtiny
materiály OPEN AGENCY. Rozdíl oproti mé minulé výuce angličtiny v rekvalifikačních a pomaturitních kurzech
vidím v kvalitě a obsahu výukových materiálů. Na českém trhu jsem nepoznala lepší materiály pro výuku
obchodní a technické angličtiny manažerů a obchodníků .
V kurzech se setkávám převážně s majiteli, řediteli a obchodníky strojírenských firem. Pokud jsou v jednom
kurzu účastníci působící na různých pozicích, mají výhodu v tom, že se naučí slovní zásobu a bez obav
komunikovat také mimo svou hlavní činnost. Toto považují hlavně majitelé za velký přínos v rozvoji svých
zaměstnanců, kterým nestačí znalosti odborné angličtiny pouze z omezené oblasti.
Co mě nejvíc potěšilo? Mí studenti se chlubí navzájem, že v komunikaci se svými zákazníky používají okamžitě
to, co se v kurzu naučili. Se zákazníkem z Číny místo price offer začali používat quotation, místo to think about
píší to consider. Chlubí se i tím, že mnohé, co slyší často v realitě, pochopili až v kurzu angličtiny. „Už rozumím,
proč můj šéf tak často používá outstanding invoice.“
Julietta Ayrapetyan

Zkušenost s rekvalifikačním kurzem pro zaměstnance ELEKTRO LUMEN, s.r.o.
Rekvalifikační kurz „Zprostředkovatel obchodu - prospektor nových příležitostí a trhů" jsme ve společnosti
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. spustili v listopadu roku 2015, dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Tento kurz
navštěvovali 3 zaměstnanci - dva z obchodního a jeden z technického úseku.
Celý kurz probíhal plynule nejen ke spokojenosti zaměstnanců - účastníků, ale také zaměstnavatele. Kolegové
používají nově nabyté zkušenosti téměř každodenně - během obchodních jednání ať už se zákazníky nebo
s dodavateli.
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., chce touto formou poděkovat společnosti OPEN AGENCY za precizní přípravu tohoto
kurzu, panu lektoru Kamilovi za profesionální přístup a v neposlední řadě také našim zaměstnancům účastníkům kurzu, za jejich ochotu se naučit něco nového a zdokonalit se ve svých schopnostech, za jejich píli
při plnění domácích úkolů a zejména za nasazení, se kterým doháněli své běžné pracovní činnosti.
Těšíme se na další přínosnou spolupráci se společností OPEN AGENCY.
Ing. Helena Drozdová,
asistentka jednatele, ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
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