
1. Hana Svobodvoá , učitel Praha 10

„Líbila se mi intenzivní individuální výuka šitá na míru mým potřebám a mým časovým
možnostem. Lektor Andrew Scott byl velmi vstřícný, inspirativní, zvláště v diskusích nad
probíranými tématy. Byla jsem velmi spokojena a doporučila bych vás mým známým. Díky!“

Hodnoceno 23.6.2020 z IP: 78.102.218.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

od studentů jazykových kurzů

Jazyková škola ANGLO.CZ
Centrála Praha 1

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost, individuální studium, firemní kurzy

Autenticitu osobních doporučení garantuje společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně
prostřednictvím elektronických formulářů gdi, s.r.o. a jsou ponechána bez úprav. Autenticita doporučení je

ověřována technickými prostředky a namátkovou kontrolou. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené
studenty. Úplnost a pravost doporučení můžete nechat ověřit na telefonu +420 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení gdi s.r.o.

K 22. 5. 2023 evidujeme tyto 3  ověřené osobní doporučení:

3 osobní doporučení
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2. Eva Exnerová, učitel ZŠ, ZŠ Úvaly Úvaly

„Kurz angličtiny s Marinou byl jeden z nejlepších, které jsem kdy absolvovala. Na angličtinu jsem
chodila odpoledne po práci, takže se mi velmi často vůbec nechtělo. Ale vždy jsem si vzpomněla
na výbornou atmosféru, překonala svoji lenost a na konci hodiny byla šťastná, že jsem se
přinutila jít. Na kurzu jsme zažily (na kurzu byly jen samé ženy) spoustu legrace, vládna tam
příjemná atmosféra, člověk se nebál mluvit a dělat chyby. Marina se nás vždy snažila podpořit,
pomoci. Radila nám, jak máme doma pracovat, abychom se zlepšily v dané konkrétní oblasti.
Hodiny byly dobře připravené, měly spád, střídaly jsme aktivity. Kurz bych si určitě vybrala
znovu. “

Hodnoceno 25.7.2019 z IP: 90.178.84.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

3. Andrea Nevrklová , rodičovská dovolená,učitelka

„Nejvíc bych vyzvidhla lektorku-paní Marina Dowden je bezkonkurenčně nejlepší učitelka,jakou
jsem kdy poznala (v potaz beru i kolegy ze své pedagogické praxe).Paní Dowden dokáže
motivovat a ve výuce respektovat velmi odlišné úrovně.Výuku má perfektně připravenou,všechny
aktivity jsou jak přínosné,tak zábavné.Výuka má šmrnc.Až mi to situace dovolí,chtěla bych opět
navštěvovat nějaký její kurz.“

Hodnoceno 20.7.2019 z IP: 85.132.178.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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