P lro ní Intenzívní Kurz Angli tiny Pro Mírn Pokro ilé
Cíl kurzu

Intenzívní kurz angli tiny pro mírn pokro ilé je svou u ební látkou p ipraven pro
studenty, kte í cht jí rozší it své dosavadní jazykové znalosti. Tento kurz umožní
student m lepší uplatn ní jak ve spole enském tak i v pracovním styku s anglicky mluvící
populací. Konverzace vychází z b žných životních situací s použitím osvojené slovní zásoby
a základní gramatiky. Cílová jazyková úrove podle „Spole ného evropského referen ního
rámce ( SERR )“ je A2.

Kdo by se m l p ihlásit

Všichni studenti, kte í mají základní znalost anglické gramatiky, základní slovní zásoby a
schopnost základní konverzace na b žné spole enské téma. Studenti p ipravující se na
zkoušky z anglického jazyka na st ední úrovni. Studenti, kte í se p ipravují na pracovní
stáže a pobyt v zahrani í. Po áte ní jazyková úrove podle „Spole ného evropského
referen ního rámce ( SERR )“ je A1.

Termín kurzu

Zahájení kurzu je dne 17. února 2014, konec kurzu 19. ervna 2014.

asový rozvrh

POND LÍ A

TVRTEK

2x týdn jednu hodinu ( 60 minut ) ve školních dnech, od 15:00 – 16:00 hodin.

Místo konání

V u ebnách jazykové školy v Ústí nad Labem, Velká Hradební 482/2, administrativní budova
GRAND, 2. patro.

U ební materiály

Kvalitní anglické u ebnice a audio pom cky obsahují texty, frazeologie a slovní zásobu,
které jsou t íd ny podle tematických okruh a jsou spjaty se situacemi v b žném
spole enském styku. Gramatika se probírá podrobn , mluvnická cvi ení následují hned za
výkladem. U ebnice budou p ipraveny pro studenty k zakoupení p i nástupu do kurzu. Po
ukon ení studia obdrží studenti Certificate of Achievement.

Lekto i

Kurz je veden lektory s kvalitní znalostí anglického jazyka ze zahrani í a se zkušenostmi
v oblasti pedagogické innosti a práce se studenty.

P ihlášky

Po et student je omezen na maximální po et 8 ve t íd , aby byla zachována kvalita výuky
pro všechny ú astníky kurzu.
Kurzovné je nutno zaplatit p ed za átkem semestru, ástka je 3 690,- K za semestr.
Sleva 10% z ceny jarního semestru pro studenty, kte í pokra ují z podzimního semestru.
ástka kurzovného nezahrnuje u ební materiály.
P ihlášku je možno vyplnit na naší internetové stránce www.jazykova-skola.cz, nebo v naší
kancelá i, p ípadn poslat poštou na adresu Musil Professional s.r.o., Masarykova 179,
400 01 Ústí nad Labem.

Kancelá : 472 743 983, editel: 777 63 77 88

richard.musil@volny.cz

www.jazykova-skola.cz

KURZY KTERÉ MLUVÍ SAMY ZA SEBE

