
Kurz on-line cez Skype  
 
Tento moderný jazykový kurz Vám umožní študovať angličtinu odkiaľkoľvek. V rámci tohto kurzu  
si môžete precvičiť rozprávanie, doplniť si slovnú zásobu, naučiť sa správne používať gramatiku, 
prípadne sa môžete zamerať na jednotlivé témy z každodenného života, ktoré vás zaujímajú, 
napríklad: Moja rodina, Na letisku, U doktora, V reštaurácii, Pracovný pohovor – Interview atď.,  
 
Kurz prebieha na základe video hovoru cez Skype. Výučba prebieha presne tak ako pri osobnom 
stretnutí – zahrnuté je rozprávanie, odposluchy, vysvetlenie gramatiky a písanie. Klient má možnosť 
vybrať si, na ktoré z uvedených zručností sa chce zamerať. Počas tohto kurzu klient pracuje  
so študijným materiálom, ktorý mu je navrhnutý po konzultácii s jazykovou asistentkou. 
 
Tento typ kurzu je určený predovšetkým tým, ktorí nemajú čas, alebo z akýchkoľvek dôvodov  
sa nemôžu zúčastňovať sedenia osobne v učebni ANGLICTINAPB, prípadne radšej uprednostňujú 
výučbu z pohodlia svojho domova. 
 

Jedno sedenie sa skladá: 

-  z dvoch vyučovacích hodín: 2 x 45 min = 1 ½ hod. 

Termíny  on-line kurzov: 

  

 celoročný  kurz - trvá od septembra do júna  

 polročný kurz - trvá šesť kalendárnych mesiacov 

 trojmesačný kurz - trvá tri kalendárne mesiace 

 
Intenzita on-line kurzov: 

1x týždenne 

2x týždenne 

3x týždenne 

 Začiatok kurzu v inom termíne ako aj počet hodín, intenzita a dĺžka kurzu je možná  len 
po vzájomnej dohode.  

 

Správne zaradenie uchádzača do kurzu 

Uchádzač o kurz absolvuje on-line test, kde má možnosť zistiť na akej vedomostnej úrovni sa  

v angličtine nachádza. Po krátkej vzájomnej konzultácii sa ešte uistíme, či daná úroveň skutočne 

zodpovedá výsledkom testu, aby sme predišli možným nedorozumeniam, nakoľko uchádzač 

absolvuje test bez asistencie lektora. 

 

Skúste sa otestovať a zistite ako ste na tom v angličtine. On-line test nájdete  v spodnej  sekcii 

našej webovej stránky  v dolnom menu, kde sa nachádza aj on-line prihláška do tohto kurzu. 

Ceny za on-line kurz sú uvedené v cenníku.  

 


