Intenzívne kurzy angličtiny v rodine
lektora pri Banskej Bystrici
Výhody




Počas celého pobytu komunikujem iba po anglicky s lektorom a jeho dcérkou.
Zdokonaľujem sa v angličtine pri
zaujímavých aktivitách.
Pripravím sa na intenzívny kurz v rodine
lektora v anglicky hovoriacej krajine.

/ θɔːt əˈbaʊt ðæt /

Kurzy









Pre jednu alebo dve osoby vo veku od 6 rokov.
Jednodňové aj niekoľkotýždňové, aj cez víkendy.
Od úplných začiatočníkov až po vysoko pokročilých.
Rôzne kurzy angličtiny od všeobecnej angličtiny až po
špecializované ako sú obchodná, finančná, právnická,
lekárska aj s prípravou na Cambridge skúšky alebo
maturitu.
Od 5 lekcií denne s voľným časom v kruhu anglicky
hovoriacej rodiny.
Lekcie sa konajú v dome, v prírode, meste, na výletoch,
pri športe ako napr.: golf.
Po ukončení kurzov budem otestovaný.

C2 – Upper Advanced
C1 - Advanced
B2 – Upper Intermediate
B1 - Intermediate
A2 - Elementary
A1 - Beginner

Ubytovanie a strava




V novopostavenom rodinnom dome s vlastnou izbou a
kúpeľňou s nádherným výhľadom z dediny Horné Pršany
na hrebeň Nízkych Tatier, Poľanu, Veľkú Fatru a
Kremnické vrchy.
S plnou penziou.

Príklad dennej angličtiny





Po raňajkách v kruhu anglicky komunikujúcej rodiny pozerám zaujímavý film, počúvam každodenný príbeh z anglickej
dediny. Následne sa na lekciách v dome alebo mimo domu rozprávam o mojich pocitoch, rekciách a zisťujem
zaujímavosti o životoch postav príbehov po anglicky.
Vo voľnom čase využívam zaujímavé knihy, dvd, audio, satelitné vysielanie v angličtine, aby som sa pripravil na test a
osvojil nové výrazy, gramatiku.
Keď sa rodina stretne, trávim s nimi čas rovnako ako doma len s tým rozdielom, že stále rozprávam po anglicky.

Podrobnejšie informácie aj o iných
intenzívnych kurzoch, výletoch ... na:

Lektor




5-ročný pobyt v Londýne ukončený najvyšším 'Cambridge
Certificate of Proficiency in English'
vyučuje od roku 1996
s 'Diploma in English Language Studies'

Kontakt
Ľubomír Balogač One To One, THK 35, 974 04 Banská Bystrica, tel.:

0903 954615

s ubytovaním a stravou , aj počas víkendov

