Roční Kurz Anglické Konverzace
Cíl kurzu
Kurz anglické konverzace pro studenty v rozsahu A2 – B2 je svou tématikou připraven pro
studenty, kteří chtějí zlepšit běžnou anglickou konverzaci v široké oblasti témat
společenského a pracovního styku na středně pokročilé úrovni. Kromě konverzace budou
studenti zpracovávat konverzační témata písemně pro rozšíření a zapamatování používané
slovní zásoby

Kdo by se měl přihlásit
Studenti připravující se na různé zkoušky požadující konverzaci včetně státní zkoušky,
každý s požadavkem na zvládnutí široké škály každodenní konverzace v běžných životních
situacích; každý, požadující zlepšení v anglické konverzaci pro cesty do zahraničí,
zahraniční studium nebo styk s anglicky hovořícími cizinci. Jazyková úroveň podle
„Společného evropského referenčního rámce ( SERR )“ na které probíhá kurz je A2 – B2.

Termín kurzu
Zahájení kurzu je dne 08. října 2020, konec poslední týden v květnu 2021.

Časový rozvrh

ČTVRTEK

1x týdně jednu hodinu ( 60 minut ) ve školních dnech, od 17:15 - 18:15 hodin

Místo konání
V učebně jazykové školy v Ústí nad Labem, Masarykova 179, (zastávka MHD
Beethovenova, 200 m směr k Zimnímu stadionu).

Učební materiály
Tento kurz nevyžaduje učebnice, témata se slovní zásobou jsou tříděna podle tematických
okruhů a jsou spjata se situacemi v běžném společenském a pracovním styku. Po ukončení
studia obdrží studenti Certificate of Achievement.

Lektoři
Kurz je veden lektory s kvalitní znalostí anglického jazyka ze zahraničí a se zkušenostmi
v oblasti pedagogické činnosti a práce se studenty.

Přihlášky
Počet studentů v kurzu je omezen, aby byla zachována kvalita výuky pro všechny
účastníky (viz Obchodní podmínky). Kurzovné je nutno zaplatit před začátkem kurzu nebo
v případě splátkového kalendáře musí být podepsána Obchodní smlouva. Cena je 3 990,Kč za kurz. V ceně nejsou nezahrnuty učební materiály.
Přihlášku je možno vyplnit na naší internetové stránce www.jazykova-skola.cz, nebo v naší
kanceláři, případně poslat poštou na adresu Musil Professional s.r.o., Masarykova 179,
400 01 Ústí nad Labem.

Kancelář: 777 63 77 88
richard.musil@volny.cz

www.jazykova-skola.cz

KURZY KTERÉ MLUVÍ SAMY ZA SEBE

