ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KURZU
•
•
•
•
•
•

Praktické témy súvisiace s každodenným životom,
Simulovanie reálnych situácií a schopnosť adekvátne reagovať - tak
v hovorenej, ako aj v písanej forme,
Dbáme na rozvoj všetkých jazykových zručností: nácvik výslovnosti, pravidlá
písania, počúvanie a čítanie textu s porozumením,
Testovanie týchto zručností a následné vyhodnotenie,
Odbúravanie psychologických bariér v používaní cudzieho jazyka,
Priateľská atmosféra.

Malá skupina a intenzita výučby sú zárukou toho, že máte reálnu šancu
výrazne zlepšiť svoje jazykové kompetencie.
Ponuka jazykov: anglický, nemecký
Rozsah: 180 hodín – výučba je naplánovaná v rozsahu 3 vyučovacie hodiny
týždenne
Dĺžka jazykového vzdelávania: 15 mesiacov
Miesto výučby: Trebišov
Vzdelávanie bude prebiehať v skupine s max. 4 účastníkmi.
Na začiatku budete otestovaní a podľa výsledkov zaradení do skupiny
úplných začiatočníkov alebo mierne pokročilých.
Kurzy sú určené pre dospelých a mládež od 14 rokov.
Začiatok jazykového vzdelávania je naplánovaný na február 2014.
Z hľadiska zachovania kontinuity je dôležité, aby sa záujemci pravidelne
zúčastňovali na výučbe.
Počas jednotlivých stretnutí budú zabezpečené pre účastníkov učebné
materiály.

VZDELÁVANIE V RÁMCI PROJEKTU TOKAJ JE LEN JEDEN
JAZYKOVÝ PROGRAM
Využite možnosť získať úplne zdarma kvalitné jazykové vzdelávanie
a zvýšiť tak Vaše šance na pracovnom trhu.

Termín prijímania prihlášok (počet účastníkov obmedzený):
do 20. januára 2014
V prípade záujmu si vyžiadajte záväznú prihlášku emailom na adresu
matulayova@tvc.sk alebo macikova@tvc.sk. Prípadne nás kontaktujte
ohľadne ďalších informácií na čísle 0905 480 113 alebo 0915 999 009.

POČAS JAZYKOVÉHO KURZU SA NAUČÍTE
•
•
•
•
•

Rozumieť, hovoriť, čítať a písať v cudzom jazyku na úrovni zodpovedajúcej typu
zvoleného kurzu.
Používať jazyk v reálnych, každodenných situáciách.
Správne používať gramatiku a rozšírite si slovnú zásobu v rámci zvolenej
jazykovej úrovne.
Užitočné a praktické informácie - spoznáte kultúru a reálie krajiny, ktorej jazyk
študujete.
Rozvíjať komunikatívnu stránku - v malých skupinách si vymieňate vzájomné
skúsenosti a znalosti.
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