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V dnešní době se bez cizího jazyka téměř žádný člověk neobejde jak v
osobním, tak pracovním životě. Anglický jazyk bezpochyby patří mezi
nejrozšířenější světové jazyky, z tohoto důvodu by měl být kladem
důraz zejména na kvalitní výukové materiály. Rozhodli jsme se proto
zhostit se úlohy vydavatelů učebnice a vydat vlastní komplexní učebnici
angličtiny nazvanou Improve Yourself, neboli v doslovném překladu ,,Zlepši se“. Učebnice Improve Yourself je určena studentům na úrovni
B1- B2 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (CEFR)
a je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství (RVP).
Při plánování projektu Improve Yourself jsme pracovali hypotézou, že jen student dokáže pochopit
problémy studenta při studiu daného předmětu. Při tvorbě učebnice jsme se snažili zohlednit
naléhavou potřebu vytvořit něco, co by ulehčilo našim spolužákům a vrstevníkům studium anglického
jazyka s ohledem na individuální potřeby. K tomuto účelu nám měla posloužit dotazníková anketa,
které se účastnilo více než 100 studentů Gymnázia Kadaň. Rozhodli jsme se vyjít vstříc novým trendům
ve výuce jazyka a pokusit se vytvořit naprosto novou revoluční koncepci založenou na kombinaci
využívání moderních technologií při práci v hodině, ale také používání osvědčených nástrojů ve výuce
tak, aby bylo dosaženo požadovaných vzdělávacích cílů pro tuto jazykovou úroveň. Dalším cílem, který
jsme si stanovili, byl vytvořit takovou učebnici, která se od ostatních učebnic na trhu bude odlišovat i z
hlediska grafického zpracování, protože právě grafická stránka utváří celý charakter učebnice, jenž má
působit přátelským uživatelským prostředím. Učebnice Improve Yourself si klade za cíl nalákat
potencionálního uživatele svou univerzálností a komplexností.
Projekt Improve Yourself studentům nabízí zcela nový pohled na výuku angličtiny pomocí atraktivního
obsahu a témat, která jsou blízké studentům a vycházejí vstříc novým trendům ve výuce anglického
jazyka. Naopak učiteli anglického jazyka Improve Yourself nabízí velkou škálu nápadů na aktivity v
hodině, kompletní výčet nejdůležitějších gramatických jevů, zajímavé články a náměty na diskuzní
témata, dále přípravu na společnou část maturitní zkoušky a mezinárodně uznávané zkoušky
Cambridge English: First (FCE). Místo využívání velkého množství publikací bude mít učitel k dispozici
přehledného průvodce určeného pro danou jazykovou úroveň.
Koncept All in one, neboli „vše pod jednou střechou“, byl vytvořen s cílem představit studentovi
srozumitelnou učebnici, která bude univerzálním průvodcem středoškolským učivem a prostředkem
k získání co nejlepších jazykových dovedností. Promyšlený výběr obsahu učebnice vede k efektivnímu
získání potřebných dovedností, které studentovi zaručují cestu být více než jen průměrným uživatelem
angličtiny. Učebnice Improve Yourself je výjimečná i ve způsobu dosahování svých vzdělávacích cílů.
Prostřednictvím úkolů a cvičení seřazených podle náročnosti, využívajících myšlenkových postupů
zapamatování, porozumění, aplikování umožňuje studentovi individuálně postupovat do dalších
jazykových úrovní. Nejen student, ale i učitel může sledovat progresi jak jednotlivců, tak celé třídy.
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