vzdelávanie

V ŠKÔLKE ELC
SA VENUJÚ
ANGLIČTINE
CELÝM SRDCOM
Súkromná materská škola English Learning Centre (ELC) na Starozagorskej ulici v Košiciach sa okrem
celkového rozvoja detí a ich vzdelávania venuje aj výučbe v anglickom jazyku. Vo svojej práci sa opiera
o tradíciu English Learning Centra, ktoré vzniklo preto, aby podchytilo dynamický vývoj a
potenciál malých detí vo veku od dvoch do šiestich rokov.

Kvalifikovaní učitelia, overená metóda
Silvia Kalapošová vysvetlila, že počas celej doby fungovania škôlky
stále dbala na to, aby sa cudzí jazyk stal samozrejmou súčasťou dieťaťa. „Je potrebné si uvedomiť, že dieťa sa učí hravou formou. Na ich
učenie používame rokmi overené metódy. Využívame tanec, hudbu,
spev, tvorivé čítanie, ale aj moderné metódy, ktoré umožňujú počítačové technológie.“ Ďalej dodáva, že škôlkari v takomto prostredí
strácajú zábrany z cudzieho jazyka. Učia sa ho ľahko a cudzí jazyk sa

stáva prirodzenou súčasťou ich života. Škôlku navštevujú nielen deti
slovenských rodičov, ale aj cudzincov žijúcich v Košiciach. „Tým, že sú
u nás aj zahraničné detičky, spolupracujeme s učiteľmi zo zahraničia.
Od 90. rokov u nás pôsobili mnohí anglickí učitelia. Momentálne u nás
pracuje Justine - kvalifikovaná učiteľka z Kanady.“
Za výsledky, ktoré škôlka dosahuje, bola v roku 2003 ocenená Európskou značkou kvality, ktorú udeľuje európska komisia pre vzdelávanie a ministerstvo školstva. V rámci medzinárodných projektov do
jazykového vzdelávania začlenili aj rodičov, ktorí môžu oboznamovať
svoje deti s angličtinou už v ranom veku aj doma.
„Táto cesta je otvorená všetkým školám. Ak máte tím dobrých učiteľov - odborníkov, overené metódy vzdelávania, pokiaľ viete vytvoriť pre dieťatko správne inšpirujúce prostredie, potom sa dieťa nielen
celkovo rozvíja, ale naučí sa cudziu reč podobne ako svoj materinský
jazyk. Úplne prirodzene,“ dodáva zriaďovateľka Súkromnej materskej
školy ELC.
Spokojnosť rodičov vystihuje najlepšie komentár mamičky malej Mie, ktorý sa nachádza na facebookovej stránke ELC škôlky: „Dať
moju dcérku do tejto škôlky bolo tak dobré rozhodnutie, ako samotné
rozhodnutie mať dcérku.“

Foto na strane: ELC škôlka

Zriaďovateľka Súkromnej školy ELC Silvia Kalapošová nám prezradila, prečo sa rozhodla v 90. rokoch otvoriť prvú anglickú triedu
na Slovensku. „Angličtine sa venujem celý život a tento jazyk vyučujem celým srdcom. Patrím medzi tých šťastlivcov, ktorým práca
je aj koníčkom. V období vzniku ELC som už mala dve malé deti a
nechcela som, aby patrili k tým, čo sa nebudú vedieť vo svete dorozumieť. Hrávali sme sa v angličtine a nikto si neuvedomoval, že sa
takto učia cudzí jazyk. Onedlho sa mi ozvala riaditeľka z ich materskej školy, či by som nemohla podobným spôsobom prísť učiť
celú triedu. Skončila som tak, že som chodila učiť do jedenástich
košických škôl,“ hovorí.
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