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…říká Radek Vranča, maji-
tel Jazykové školy INTERACT 
a nově otevřeného vzdělávacího 
legocentra Tančící kostky v Tře-
bíči. 

V oblasti jazykového vzdělá-
vání nějakou dobu působíte, 
můžete čtenářům příblížit, v 
čem vaše aktivity spočívají? 

Chceme rozvíjet a nabízet služ-
by v oblasti edutainmentu, což 
je honosný název pro vzdělávání, 
které lidi baví. 

Název vznikl spojením slov edu-
cation (vzdělávání) a entertain-
ment (zábava). Je starou pravdou, 
že když člověka něco baví, dělá 
to rád a naučí se to dobře. Výu-
ka podle hesla “učení je mučení”, 
kterou razily naše babičky, fungu-
je naopak velmi špatně. 

Co děláte tedy pro to, aby vaše 
studenty výuka bavila? 

Nemáme sice patent na rozum, 
ale je několik nástrojů, kterými 
toho chceme docílit.

 Ve výuce jazyků používáme 
licencovanou konverzační meto-
du DIRECT, která se nám velmi 

osvědčila. Je výborná pro odstra-
nění strachu z mluvení a chyb. 
Funguje tak, že na vás lektor 
mluví a pomáhá vám odpovídat. 
Metoda samotná ovšem nestačí. 

Chceme, aby se děti i dospělí v 

kursech cítili dobře a měli s lek-
tory dobré vztahy. Humor je také 
dobrý pomocník při výuce. Tyto 
věci někdy v klasickém školství 
chybí. 

Vím, že máte v nabídce ang-
ličtinu s filmem. Jak konkrétně 
filmy v kursech používáte? 

Spolupracujeme s pražskou 
společností Archimedes, kte-
rá vyvinula vynikající aplikaci 
MOOVEEZ ENGLISH, což jsou 
oblíbené filmy rozpracované do 
jednotlivých lekcí angličtiny. 

Co vidíte a co zasáhne vaše 
emoce, to si mnohem lépe zapa-
matujete. 

Studenti mají k dispozici scénář 
v angličtině i v češtině, společně s 
lektorem probírají jednotlivé scé-
ny. Film je zdrojem autentického 
jazyka, který sebelepší učebnice 
neobsahuje. 

Kdy začínají další kursy a kam 
se mají obrátit případní zájemci? 

Nové kursy pro děti i dospělé 
podle zájmu otevíráme průběžně, 
zájemci mohou navštívit naše bez-
platné ukázkové lekce, víc informa-
cí  a  kontakt  najdou  na stránkách 
www.anglictinabeznudy.cz, více 
informací o vzdělávacím legopro-
gramu pro školy a veřejnost na-
jdou na www.tancicikostky.cz 
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CHCEME, ABY DĚTI I DOSPĚLÉ 
VÝUKA CO NEJVÍCE BAVILA…


