
1. Jaroslava Šedivcová, student Trutnov

„Co pro mě v Magic English nejvíce vyniká je především velice individuální a osobní přístup
lektorů. I když si výuka drží svůj plán, na přání studentů je brán velký zřetel. Jakékoliv otázky
ohledně jazyka jsou zodpovězeny s veškerou snahou kolikrát i přesahující povinnosti učitelů.
Nejedná se zde o nudný stereotyp, školu, kam si to jde člověk "jen odbýt." Podnětné a inspirující
debaty jsou téměř na denním pořádku. V Magic English jsem se jako introvert naučila mnohem
sebevědoměji nejen používat angličtinu v konverzaci, ale i vyjádřit svoje myšlenky a názory
jako takové. Důraz jaký tato instituce klade na cvičení komunikace nemá obdoby a pokládám to
za jedno z největších pozitiv. Pomáhá v tomto ohledu především interakce s rodilými mluvčími.
Prostředí je útulné, člověk se cítí pohodlně a uvolněně už po pár minutách a v podstatě
zapomene, že je vůbec ve škole. Možnost přípravy horkých nápojů zadarmo a ohřátí si jídla …
pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  je skvělá. Rozbití rutiny návštěvou kavárny nebo restaurace, či
pořádání občasných akcí už jen dokresluje celou přátelskou atmosféru. Díky pravidelné
přípravě na Cambridge zkoušky, jsem je úspěšně absolvovala, ale především získala jistotu v
používání cizího jazyka a překonala v něm překážky. Magic English je pro mě řádný příklad
takového vzdělávacího systému, který nejen naučí, ale i obohatí. “

Hodnoceno 11.6.2018 z IP: 188.120.214.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Luboš Polák, Student Magic English Málé Svatoňovice

„Hodní učitelé, dostatek materiálů a dobré předání učiva.“

Hodnoceno 25.4.2016 z IP: 31.133.12.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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