
Metoda Polytropos je založena zejmé na:

1) Výslovnosti - to je základ. Všimli jste si, že malé dítě opakuje do omrzení táta a máma, dokud to

nezní tak jak to říkají dospělí a pak teprve rozvíjí "konverzaci"? U nás budete trénovat výslovnost

každého slovíčka zvlášť a každé věty zvlášť, dokud nebude znít zcela perfektně. jde to. A čím déle

se budete takto učit, tím menší budte mít s výslovností problém. Jetsliže se chci naučit mluvit, musí

být především perfektní moje výslovnost.

2)  Učení  se  slovní  zásoby -  maximálním využití  efektivních  mnemotechnických  postupů  pro

zapamatování slovní zásoby. Slovíčko ze sebe vyhrknete, i když vás vzbudíme o půlnoci :-). Slovní

zásobu se učíte přímo na hodině.

3) Princip studijní autonomie - V Polytropos se učí studenti sami od sebe navzájem. Vzájemná

komunikace  ve  dcojicích  zabírá  až  80% veškerého  času.  Vlastně  je  to  celé  o  vás  a  o  vašem

dobrodružství s objevováním němčiny. Lektor pouze dbá na "respektování" předem dohodnutého

způsobu učení, který se nám dlouhodobě osvědčil.

4) Učíte se tak dlouho, jak potřebujete. Dané slovíčko nebo větné spojení se učíte pomocí vlastní

tvořivosti tak dlouho, dokud nemáte pocit, že ho dokonale umíte. je jedno, jak dlouho to bude trvat.

Až se to naučíte, sami řeknete "genug" - dost. Do té doby s Vámi lektor nezačne vůbec nic nového.

5)Vše se učím jen jednou 

Že je to ztráta času? Omyl!!! Po tu dobu se totiž danou věc naučíte tak, že ji umíte bez problémů a

už se k ní nemusíte vracet a učit se je neefektivně stále dokola. Mnozí z vás tak skoncují s velmi

nepříjemným "syndromem věčného začátečníka."

6) Nebývale rychlém pokroku

Zároveň musíte použít i to, co jste se naučili předtím. A pořád komunikujete německy až 90% času

z 1,5 hodinové lekce! Výsledkem je, že si Váš mozek začne vytvářet neuronovu sí´t pro němčinu

mnohem rychleji a vy pocítíte pokrok v mnohem kratší době, než jste zvyklí.

7) Lektor nebude opravovat každou Vaši chybu a znamožňovat Vám tak vůbec komunikovat

Když lektor opravuje každou vaši chybu, tak je pro Vás obtížné vůbec německy komukovat. Když

Vám neustále takto někdo dává najevo, kolik děláte chyb, tak vás frustruje a přestává Vás to bavit.

My budeme vaše chyby z komunnikace odstarňovat postupně, abychom tím nezabili vaši touhu

mluvit a tím dosahovat kýženého pokroku.

8) Pokrok a radost z učení jako motivátory pro další učení

Jedině takové učení,  které vás baví,  motivuje k dalšímu učení.  Spousta klientů nám opakovaně

potvrzuje, že je naše metoda zábavná. Na to v běžných jazykovkávh asi nebyli zvyklí. Jejich radost

z  viditelně  dosaženého  pokroku  pak  zvyšuje  ještě  více  jejich  chuť  se  učit.  Prostě  poznáte,  že

zvládnout kteroukoli cizí řeč není vůbec těžké, pokud se vyučuje tou správnou metodou, která je v

našem podání ještě navíc přizpůsobena na míru českému studentovi a specifikám češtiny. 


