One To One, Banská Bystrica – jazykové kurzy anglického jazyka
Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás touto formou osloviť s ponukou unikátneho 3-mesačného kurzu anglického jazyka určeného
pre študentov s úrovňou B2 – C1 s názvom Jane Austen's Northanger Abbey (JANA).
Kurz je zameraný najmä na analyzovanie prečítaného príbehu z Penguin graded readers úrovne 6 pre maximálne
10 študentov (39 lekcií x 60 min).
Kurz využíva aj Cambridge ESOL skúškové učebnice Complete First a Complete Advanced. Kombinácia graded
reader noviel a skúškových učebníc podporuje všetky 4 „skills“ a gramatiku. Kladený dôraz kurzu na príbehy
postáv pomáha študentom lepšie pochopiť komunikáciu dospelých prostredníctvom anglického jazyka.
Kurz sa končí skúškami s vystavením certifikátov a je organizovaný súkromným poskytovateľom kurzov
anglického jazyka. Koná sa aj prostredníctvom Moodle platformy, ktorá povedie študentov k hlbšiemu ponoreniu
do súvisiacich jazykových aktivít.
Cena pre jednu osobu je stanovená na 15 € po zľave. Pri skupinovej výučbe sa doplácajú 2€ za osobu naviac.
Študenti si môžu sami zvoliť maximálny počet osôb v skupine, začiatok, dĺžku, počet, čas lekcií ako aj možnosť
kombinovať online a prezenčnú formu kurzu v oblasti Banskej Bystrice.
Kurzy sú výborným doplnkom klasickej výuky jazyka v školách, keďže prispievajú k zdokonaleniu vo všetkých
oblastiach anglického jazyka prostredníctvom širokej slovnej zásoby a relevantnej gramatiky na vstupe a výstupe
s dôrazom na komunikáciu.
Ponúkame podobný kurz aj pre učiteľov so zameraním na originálnu verziu Northanger Abbey.
Ponuka súvisiacich kurzov pre študentov a učiteľov pre úrovne A1- C2+
Jane Austen:

Pride and Prejudice, Emma, Sense and Sensibility, Persuasion, Mansfield Park

CharlotteBrontë:

Jane Eyre

CharlesDickens:

Great Expectations

ThomasHardy:

Far from the Madding Crowd

Mary Shelley:

Frankenstein

BramStoker:

Dracula

ChristopherMarlowe:

Doctor Faustus

OscarWilde:

The Importance of Being Earnest

Lektor: Ľubomír Balogač, B.A.

V prípade záujmu nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

S pozdravom,
Ľubomír Balogač, B.A.
Trieda Hradca Králové 5315/35
974 04 Banská Bystrica
0903 954615, www.121.sk

