Naše kurzy angličtiny
Specializujeme se na poskytování kurzů angličtiny v Praze intenzivní formou,
protože naše mnohaleté zkušenosti jednoznačně ukazují, že přináší nejvyšší
efekt. Výukovou komunikativní metodu pilujeme už od roku 1990.
Kurzy jsou koncipovány tak, že při jedné návštěvě absolvujete 3-4 návazné
vyučovací hodiny. Důvodem je, že na hodině stačíte látku nejen probrat, ale i
dostatečně procvičit jak v poslechu, tak ve čtení a konverzaci. Okamžitým
procvičováním nové látky v praktických kontextech si vše daleko lépe
zapamatujete, a tak vám nebude dělat problém začít nové vědomosti ihned
používat v konverzaci. Proto se naši studenti opravdu domluví.
Další výhody našich kurzů anglického jazyka:


Výuku od počátku vedeme v angličtině. Cílem je, abyste se naučili v
angličtině přemýšlet.



Výběr výukových materiálů skládáme tak, aby vás výuka bavila



Vše promýšlíme i z pohledu efektivního nastavení posloupnosti výuky
(lehké dřív, těžší později)



Gramatiku učíme v kontextu reálných situací, slovní zásoba je vybírána
tak, aby byla co nejpoužitelnější a neučili jste se slovíčka, která v
komunikaci téměř nepoužijete.



V relativně krátkém čase sami uvidíte hmatatelné zlepšení.

Pokud máte již roky dojem, že se vaše znalosti nezlepšují, byť třeba chodíte
jednou týdně na angličtinu v práci, zkuste doplnit vaše studium třeba jen
jedním intenzivním kurzem. Budete mít ze svého zlepšení radost a určitě vás
začne i víc bavit další studium. V intenzivních kurzech nepředpokládáme
žádnou velkou domácí přípravu. Vše proberete a procvičíte přímo v hodině
pod dohledem lektora. Doma si pak pro lepší zapamatování můžete látku jen
krátce zopakovat. K dispozici budete mít jak klasický pracovní sešit, tak
zábavnou multiaktivní výuku na CD-ROMU.

A nemějte strach, že 3-4 hodiny budou pro vás příliš vyčerpávající. Výuku
vedeme rozmanitě a dostanete tolik prostoru k mluvení, že vám čas uteče jako
voda. Navíc budete odcházet s vědomím, že jste udělali opravdu velký kus
práce a že si to, co jste se právě naučili, pamatujete.

Kurzy obecného jazyka
Snažíme se o to, aby naše standardní kurzy obsahovaly cca 60 vyučovacích
hodin tak, abychom stačili probrat celou zakoupenou učebnici (tj. jedna
polovina znalostní úrovně). Celou jazykovou úroveň lze probrat ve dvou
kurzech. Kurzy jsou během celého roku návazné, pokud se vám tedy u nás
bude líbit, můžete pokračovat bez přestávky v dalším kurzu, nebo si počkat na
další termín. Zahajujeme každých 6 týdnů v roce, přes léto pak každý týden.
Učebnice jsou vždy koncipovány jako určitý uzavřený celek, kde je počítáno
jak s výukou nové látky, tak s jejím opakováním a procvičováním. Studenti tak
získají za jeden až dva kurzy ucelenou znalost celé jedné jazykové úrovně a
mohou bez problémů postoupit do další.

Příprava k jazykovým zkouškám
Jiný systém je u přípravných kurzů ke
zkouškám (maturita, PET, FCE, CAE, CPE) K úspěšnému složení některé ze
zkoušek připravíme ročně kolem 160-200 studentů. Máme podrobně
vypracovaný plán pro efektivní přípravu i speciálně vyškolené lektory, kteří v
těchto kurzech vyučují. Kurzy obvykle obsahují 111 – 216 vyučovacích
hodin (dle intenzity výuky). Náplň výuky přizpůsobujeme standardům pro
jednotlivé zkoušky. Cílem je, aby studenti dosáhli dané jazykové úrovně ve
všech čtyřech jazykových dovednostech, tedy ve čtení, psaní, poslechu a
mluvení. Nedílnou součástí zkoušek v úrovni B2-C2 tvoří i schopnost používat
gramatiku, což v praxi znamená, že se klade důraz na přesnost v mluvení a
psaní i bohatost ve vyjadřování.
Kurzy jsou vhodné pro všechny, kdo se chtějí naučit jazyk komplexně, nejen
komunikaci, ale i ostatní dovednosti. Závěrečné složení zkoušky není
podmínkou. Tento typ výuky oceníte, i když běžně používáte angličtinu v práci,
studujete vysokou školu, či se na ni chystáte, plánujete odjet pracovat do
zahraničí apod.
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