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PRIORITY JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVANÍ V RÁMCI
VEŘEJNÝCH KURZŮ A FIREMNÍ KLIENTELY
Â Patříme mezi největší jazykové instituty s 20-ti letou zkušeností ve všech sférách

jazykového vzdělávání (intenzivní jazykové studium cíleno na státní zkoušky a mezinárodní
certifikáty, veřejné kurzy a firemní klientela). Této zkušenosti také odpovídá velice dobrá
úspěšnost našich studentů a klientů při skládání státních zkoušek a mezinárodních
certifikátů na všech úrovních jazykové znalosti.

Â Naší prioritou je využívání moderní metodiky a systému osobního přístupu

k zákazníkovi. Tyto přístupy jsou ovlivněny našimi zkušenostmi a úzkou a dlouhodobou
spoluprací se zahraničními školami a vzdělávacími instituty („did-deutsch in
deutschland“, Humboldt Institut, The Abbey College, Sprachcaffe Languages Plus…).

Â Naše lektorské zázemí tvoří pouze kvalifikovaní odborníci, které vybíráme

v několikastupňovém výběrovém řízení. 80% našeho lektorského týmu tvoří lektoři,
se kterými spolupracujeme dlouhodobě.

Â Přístup našich lektorů je kromě odbornosti také velice motivující pro všechny úrovně

jazykových znalostí klientů. Samozřejmostí je průběžné hodnocení studentů (jako
zpětná vazba mezi lektorem a klientem) a v závěru kurzu (či po určitém studijním celku)
proběhne závěrečný jazykový audit (tzn. zhodnocení znalostního postupu studentů).

Â Výběr základní i doplňkové výukové literatury následuje vždy po vstupním

jazykovém auditu. Jedině tak lze zaručit dobrou reflexi konkrétní firemní či individuální
situace (vstupní úroveň, osobní motivaci účastníků kurzu, cíle,…).

Â Při výuce využíváme kvalitní autentické výukové materiály od renomovaných

vydavatelství (Cambridge, Oxford, Longman, Hachette, Fraus, Leda….). Vlastní výběr a
kombinace výukových materiálů je prováděn týmem našich lektorů pro zajištění vyvážené
výuky (gramatiky, komunikace, odborného zaměření – pokud je klientem požadováno).

Â Z naší úspěšné spolupráce vzniklo portfolio významných firemních klientů (příslušné
kontaktní osoby rádi sdělíme na vyžádání), našimi veřejnými programy prošlo již téměř
10.000 individuálních účastníků kurzů i dlouhodobého studia.

Â V neposlední řadě naši zákazníci oceňují velice přijatelný poměr kvality a ceny
výuky .

