
Celosvětové zkušenosti British Council potvrzuji, 

že děti mají větší šanci na úspěch v učení, pokud 

jejich rodiče a učitelé spolu spolupracují.

Jak motivovat děti –  

jazykové zkoušky Young Learners

První mezinárodní certifikát bude skvělou motivací 

pro Vaše dítě.

 zkoušky jsou určeny pro děti ve věku 

od 7 do 12 let

 konají se ve více než 65 zemích světa 

a skládají je děti různých národností

 testy vyvíjí Univerzita v Cambridge ve Velké 

Británii a  hodnotí je speciálně vyškolení 

odborníci na jazykovou výuku

 témata jsou volena tak, aby byla pro děti 

zábavná, dostupná a co nejméně stresující

 nepoužívá se hodnocení uspěl – neuspěl, 

každé dítě získá vlastní zkouškový certifikát

 zkoušky testují hlavní jazykové dovednosti 

– poslech, čtení a psaní a ústní projev

 místem konání je dětem dobře známé 

prostředí – jejich škola

 termíny nejsou pevně stanoveny, určuje je 

po dohodě s British Council sama škola

Více informací najdete na  

http://www.britishcouncil.org/ 

czechrepublic-exams-children

Učící se dítě

Učitel
Rodič



To, že se zapojíte do procesu učení vašeho dítěte, 

může mít pozitivní dopad jak na jeho přistup 

k učení, tak na rychlost, jakou se bude učit. Když 

rodiče pomáhají dětem mimo školu, odráží se to 

více než pozitivně na výsledcích, kterých dítě 

dosahuje ve škole.

Říká se, že na základní škole mají rodiče na učeni 

děti šestkrát větší vliv než učitelé. Existuje několik 

základních kroků, které můžete podniknout, abyste 

povzbudili své dítě a zvýšili jeho sebedůvěru při 

používání angličtiny. 

Odborníci na vzdělávání z British Council vytvořili 

na pomoc rodičům nové produkty a služby 

LearnEnglish Family. Doufáme, že si je s vašimi 

dětmi užijete. Společné učení je přece zábava!

British Council chápe životně důležitou úlohu, 

kterou rodiče mají, a chceme s rodiči a učiteli 

spolupracovat na výrazném vylepšení způsobu, 

jakým se vaše děti učí anglický jazyk. Naše škála 

produktů LearnEnglish Family zahrnuje:

 internetové stránky pro rodiče, které přinášejí 

studijní materiály, rady a pomoc  

www.britishcouncil.org/parents

 brožury o tom:

– Jak se malé děti učí angličtinu jako další jazyk

– Jak hovořit anglicky se svým dítětem

– Jak číst obrázkové knihy v angličtině

– Jak používat říkanky a jednoduché písničky

 semináře pro rodiče a učitele mladších žáků 

(do věku 11 let)

 rada a pomoc od studijních center 

British Council

Svému dítěti můžete pomoci v jeho studiu 

angličtiny následovně:

 tím, že se budete zajímat o jeho vyučování 

a o to, co se učí

 tím, že budete společně číst

 tím, že budete hrát jednoduché hry 

a provozovat jednoduché aktivity

 tím, že budete reagovat na zájmy 

a nálady dítěte

 tím, že mu budete naslouchat

 tím, že jej budete povzbuzovat a motivovat

 tím, že si budete společně užívat zábavy

Navštivte stránky LearnEnglish Parents,  

kde naleznete radu a pomoc –  

www.britishcouncil.org/parents


