PROGRAM UPWORD ENGLISH NA ZŠ HANSPAULKA
http://hanspaulka.upwordenglish.cz/

UpWord English je program rozšířené výuky angličtiny pro děti na prvním a druhém stupni základní školy,
poskytovaný společností RIVENHILL s.r.o. Program je založen na tzv. nepřekladové, komunikativní metodě výuky
jazyka a na metodě Universal Design for Learning - individuálnímu přístupu k potřebám každého dítěte. Děti
jsou od první třídy vedeny k tomu, aby se naučily přijmout odpovědnost za svůj vlastní pokrok ve studiu.
Výuku vedou rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním, kteří jsou pečlivě vybíráni a procházejí náročným
přijímacím řízením. V prvních třech ročnících je při výuce přítomen též český asistent. Děti jsou děleny do
skupin, ve kterých je 7 až 13 dětí.
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Přínosem programu UpWord English je výuka anglického jazyka nenásilnou formou, která napodobuje učení
mateřského jazyka v dětství. Žáci se neučí jednotlivá slovíčka a izolované výrazy, ale prostřednictvím činností
vnímají a přijímají jazyk v jeho celku. Děti tak získají pevný jazykový základ, který jim v budoucnu umožní spolu
s dalším studiem dosáhnout úrovně jazyka srovnatelné s rodilými mluvčími. Budou schopny komunikovat v
běžných životních situacích a angličtina se stane jejich přirozeným dorozumívacím prostředkem.
Výdaje na tuto výuku jsou hrazeny rodiči. Cena výuky UpWord English je stanovena podle počtu vyučovacích
hodin ve školním roce následovně:
Platba na celý
školní rok

Platba na
pololetí

Platba na
čtvrtletí

Termíny plateb (platba musí být poukázána
nejpozději do)

Stage 1 (1.a 2. třída)

23 240 Kč

11 900 Kč

5 985 Kč

20.6. 2018, 30.9. 2018, 31.12. 2018, 28.2. 2019

Stage 2 (3.až 5. třída)

28 980 Kč

14 875 Kč

7 481 Kč

20.6. 2018, 30.9. 2018, 31.12. 2018, 28.2. 2019

Stage 3 (6.až 9. třída)

28 980 Kč

14 875 Kč

7 481 Kč

20.6. 2018, 30.9. 2018, 31.12. 2018, 28.2. 2019
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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU UPWORD ENGLISH
Děti přijímáme na základě bodového hodnocení. Úroveň pokročilosti nemá vliv na přijetí dítěte do programu
UpWord. Děti jsou děleny do skupin podle několika kritérií v souladu s naší metodologií.*) Nejsou tedy děleny
pouze podle dosažené úrovně angličtiny.
V bodovém systému jsou zahrnuta tato kritéria:





Dítě má v našem programu staršího sourozence (10 bodů)
Dítě navštěvovalo předškolní program ELF a vyučující dítěte jej doporučil (10 bodů)
Posouzení dítěte při osobním pohovoru během zápisu, jako např. komunikační schopnosti,
samostatnost, schopnost soustředit se apod. (max. 20 bodů)
Posouzení vyplněného dotazníku pro rodiče, např. ztotožnění se s filozofií programu, zda rodiče
akceptují a mají zájem o to, co UpWord English nabízí (max. 20 bodů)

Základním předpokladem ke vstupu do UpWord English je přijetí do ZŠ Hanspaulka. Při umístění dvou či více
dětí na posledním místě bude rozhodnuto tak, aby ve třídě byl vyrovnaný počet dívek a chlapců. Přihlíženo
bude i k datu odevzdání přihlášky. Při osobním pohovoru bude zároveň otestována úroveň angličtiny každého
dítěte, ale na přijetí do programu nebude mít žádný vliv.
*) Od školního roku 2014/15 používáme ve třídách metodu "Universal Design for Learning", která je založena na individuálním
přístupu k potřebám každého dítěte. Děti jsou od první třídy vedeny k tomu, aby se naučily přijmout odpovědnost za svůj vlastní pokrok
ve studiu. Metoda se zaměřuje na vyučování jazykové gramotnosti za pomoci pěti různých studijních aktivit, které jsou žáci schopni
plnit samostatně, zatímco učitel se věnuje skupinkám o dvou až čtyřech dětech nebo pracuje se studenty individuálně.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROGRAMU EATS










Děti si angličtinu osvojují přirozenou cestou - podobně jako si osvojily mateřský jazyk. Jedná se o
nepřímou, nepřekladovou metodu učení.
Využíváme metodu TPR (Total Physical Response), která je jednou z nejúspěšnějších metod ve výuce
cizích jazyků. Jde o nepřímý, ale zároveň velmi účinný způsob učení. Učitel dává pokyny v angličtině a
gesty či mimikou naznačuje, co je obsahem věty. Používá často pomůcky a obrázky, takže děti mohou
různé pokyny slyšet a zároveň vidět a snáze pochopí, co znamenají. Spojí si tak sluchový a zrakový
vjem a při opakovaných činnostech si je zafixují.
Angličtina slouží jako nástroj pro komunikaci. S rodilým mluvčím se děti domluví pouze v angličtině.
Asistenti mluví ve třídě také převážně anglicky. Jsou dobře proškoleni a vědí, kdy a jak a jestli vůbec
mateřský jazyk použít.
První setkání s výukou cizího jazyka bývá často určující pro další motivaci a chuť učit se. Proto
zařazujeme do výuky co nejvíce her, říkanek, písniček a prvků dramatické výchovy. Při těchto
činnostech získávají děti jazykové znalosti podvědomě a přitom daleko intenzivněji, než při běžném
učení. Formou hry se radostně, přirozeně a bez jakéhokoli násilí naučí mnoho cizích slovíček a
proniknou do zákonitostí základní gramatiky. Při hře lehce překonávají nejistotu a zábrany.
Snažíme se pro děti vytvořit přátelské a bezpečné prostředí. Úzce spolupracujeme s třídními učiteli a
administrativou školy, společně vytváříme pravidla a dbáme na jejich dodržování.
Rodilí mluvčí do vyučovacího procesu přináší i svou kulturu, tradice a zvyklosti. Děti se tak učí i
multikulturní výchově - poznávají tradice a zvyklosti anglofonních zemí a učí se vážit si kulturních
rozdílů.

Další informace o programu naleznete na našich webových stránkách http://hanspaulka.upwordenglish.cz/

