
DESATERO KURZŮ PRO VEŘEJNOST
ANEB JAK UČÍME

 1.  KLADEME DŮRAZ NA KVALITU VÝUKY A MODERNÍ PŘÍSTUPY  
učíme komunikativně, s důrazem na užití jazyka přímo v hodině

 2.  NAJDEME VÁM KURZ PŘÍMO NA MÍRU  
otestujeme vaši úroveň, dáme vám možnost se do kurzu na vaší úrovni podívat a pak se  
s vámi dohodneme, zda vám daná úroveň vyhovuje 

 3.  GRAMATIKU VYKLÁDÁME SYSTEMATICKY A NECHÁME VÁS SI NA PRAVIDLA 
SAMI PŘIJÍT  
lektor je prostředníkem v procesu učení, přednášky patří na vysokou školu, ne do jazykové školy

 4.  NAUČÍME VÁS V JAZYCE PŘEMÝŠLET  
čím dříve přestanete překládat z češtiny, tím bude váš postup v učení rychlejší

 5.  POSILUJEME AUTONOMII STUDENTA  
ukážeme vám, jak se učit a rozšiřovat si slovní zásobu,  
odkud cvičit novou gramatiku, a kde trénovat poslech

 6.  UMÍME UČIT ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY  
na výběr budete mít buď naši vlastní česko-anglickou učebnici 
Time to Talk nebo anglickou knihu na úrovni Beginner, případně 
učebnici vámi vybraného cizího jazyka pro začátečníky

 7.  NAUČÍME VÁS ZVLÁDAT OBÁVANÉ POSLECHY  
ukážeme vám, jak správně a efektivně poslouchat  
a pomůžeme vám při komunikaci s rodilými mluvčími

 8.  NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ KLIENT  
chceme, abyste se k nám vraceli, a abyste nás doporučili 
svým známým – dobře sehraná skupina  
je klíčem k úspěchu

 9.  UČÍME TÝMOVĚ, NE JEN INDIVIDUÁLNĚ  
naučíme vás pracovat ve dvojicích a pomáhat si navzájem,  
tak, abyste mohli využít znalostí svých kolegů ze skupiny

 10.  UČENÍ JE PRO NÁS JEDNODUŠE ZÁBAVA  
chceme, abyste si každou hodinu užili a aby pro vás byly naše 
večerní kurzy příjemným zpestřením pracovního či školního 
týdne



 1.  KLADEME DŮRAZ NA KVALITU VÝUKY A MODERNÍ PŘÍSTUPY  
– učíme komunikativně, s důrazem na užití jazyka přímo v hodině

 2.  NAJDEME VÁM KURZ PŘÍMO NA MÍRU  
– otestujeme vaši úroveň, dáme vám možnost se do kurzu na vaší úrovni podívat a pak  
se s vámi dohodneme, zda vám daná úroveň vyhovuje 

 3.  GRAMATIKU VYKLÁDÁME SYSTEMATICKY A NECHÁME VÁS SI NA PRAVIDLA 
SAMI PŘIJÍT  
– lektor je prostředníkem v procesu učení, přednášky patří na vysokou školu, ne do jazykové 
školy

 4.  NAUČÍME VÁS V JAZYCE PŘEMÝŠLET  
– čím dříve přestanete překládat z češtiny, tím bude váš postup v učení rychlejší

 5.  POSILUJEME AUTONOMII STUDENTA  
– ukážeme vám, jak se učit a rozšiřovat si slovní zásobu, odkud cvičit novou gramatiku,  
a kde trénovat poslech

 6.  UMÍME UČIT ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY  
– na výběr budete mít buď naši vlastní česko-anglickou učebnici Time to Talk nebo anglickou 
knihu na úrovni Beginner, případně učebnici vámi vybraného cizího jazyka pro začátečníky

 7.  NAUČÍME VÁS ZVLÁDAT OBÁVANÉ POSLECHY  
– ukážeme vám, jak správně a efektivně poslouchat a pomůžeme vám při komunikaci  
s rodilými mluvčími

 8.  NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ KLIENT  
– chceme, abyste se k nám vraceli, a abyste nás doporučili svým známým – dobře sehraná 
skupina je klíčem k úspěchu

 9.  UČÍME TÝMOVĚ, NE JEN INDIVIDUÁLNĚ  
– naučíme vás pracovat ve dvojicích a pomáhat si navzájem, tak, abyste mohli využít znalostí 
svých kolegů ze skupiny

 10.  UČENÍ JE PRO NÁS JEDNODUŠE ZÁBAVA – chceme, abyste si každou hodinu užili a aby 
pro vás byly naše večerní kurzy příjemným zpestřením pracovního či školního týdne
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