Tisková zpráva

V SVK PK bude mít premiéru nová učebnice angličtiny od studentů
Nová nekonvenční inovativní učebnice anglického jazyka Improve Yourself, kterou napsali dva
nespokojení středoškoláci Jakub Jan Fiala a Ondřej Kočan snažící se změnit pohled na výuku
angličtiny v České republice, se dočkala pokračování a představí se ve Studijní a vědecké knihovně
Plzeňského kraje veřejnosti už 24. dubna v 17 hod.
V současné době oba autoři studují prvním rokem na Západočeské univerzitě a momentálně vydávají další
učebnici angličtiny věnovanou samoukům a věčným bojovníkům s angličtinou. Jejich nová publikace
vznikala právě zde v Plzni, a proto je příznačné, že se bude konat slavnostní uvedení a křest této nové
knihy v centru tohoto města a navíc v historické budově, která je právě knihám zasvěcená.
Učebnice Improve Yourself nabízí neotřelý, inovativní a ryze studentský pohled na výuku angličtiny skrze
používání chytrých telefonů a moderních technologií přímo v hodinách anglického jazyka. „Učebnice si
dává za cíl motivovat a naučit studenty nebát se mluvit, a to skrze naše atraktivní témata a reálnou
angličtinu, kterou spousta učebnic postrádá“, upřesňuje její zaměření jeden z autorů Jakub Jan Fiala. Za
dobu studia na střední škole žáci vystřídají nespočet učebnic, proto Jakub s Ondřejem vložili kompletní
(nejen) středoškolské učivo do jedné učebnice tak, aby studenti již žádnou jinou nepotřebovali. Učebnice
Improve Yourself uživatele připraví i na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English: First (FCE).
Za celou dobu trvání projektu, který vznikl ve druhém ročníku na gymnáziu v rámci soutěže Středoškolská
odborná činnost, se Jakub s Ondřejem kromě publikační činnosti snaží také měnit pohled na výuku
anglického jazyka v České republice. Účastní se společně seminářů, konferencí a aktivně objíždějí střední
školy a diskutují se studenty o jejich problémech při studiu angličtiny.
„Učebnice samozřejmě můžete najít také ve fondu naší knihovny“, dodává tisková mluvčí SVK PK, Martina
Košanová.
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