NABÍDKA PŘISTOUPENÍ DO 2. SEMESTRU KURZU ANGLIČTINY – VISK Praha
Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A1/A2 – A2
Kurz byl zahájen v únoru 2017, od září pokračuje druhým semestrem, z celkových 60 hodin bude odučeno ještě
28 výukových hodin. Nabízíme Vám možnost přijít se nezávazně podívat na první výuku druhého

semestru (středa 13. 9. 2017, od 16:05 hod.) a zjistit tak, zda vaše jazyková úroveň odpovídá
aktuální jazykové úrovni kurzu. Výstupem z kurzu bude potvrzení o jeho absolvování
v neúplném rozsahu.
Kurz je veden aktivní konverzační metodou, kdy je kladen důraz na příbuzné tematické bloky (např. počasí, cestování,
oblečení, jídlo), které jsou procvičovány při konverzacích, zpracování zadávaných úkolů a osvojování si slovní zásoby spojené
s danými okruhy. Používané učební materiály jsou pouze podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu
na hodinu a orientačním vodítkem při práci v hodině.
Vzdělávací cíl: Účastník je schopen se dorozumět v oblasti obvyklých a všeobecně známých okolností, je schopen jednoduše
konverzovat a sdělovat informace o své osobě na základě rozšířené slovní zásoby, číst texty přiměřené úrovně, diskutovat o
jejich obsahu, popř. dále rozvíjet myšlenku.

Gramatika / vstupní znalosti: Anglické časy (všechny základní plus předpřítomný prostý a průběhový,
předminulý a předbudoucí), výrazy have something done, be/get used to, frázová slovesa, get a adjektiva, trpný
rod, minulý infinitiv, „if“ věty, tázací dodatky a výrazy neither, either. Tato látka bude opakována v úvodu druhého
semestru. S rozvojem slovní zásoby se skupina zaměří na tematické celky cestování, počasí a další.
Doporučená učebnice: Angličtina s Bontonem – M. Kelly, English Vocabulary in Use - McCarthy, O'Dell, nakl.
Cambridge. Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Určeno:

pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům

Cena za
2. semestr:

Dle počtu účastníků:
3 100 Kč při 7 účastnících, 2 150 Kč při 8 – 10 účastnících, 1 950 Kč při 11 a více
účastnících.
Kurzovné je splatné na začátku semestru. Výše částky se stanovuje vždy dle konečného počtu
účastníků.

Lektor:

Petra Nykodýmová

Místo:

Gymnázium Christiana Dopplera,
Zborovská 621/45, Praha 5 - Malá Strana
https://gchd.cz/info/kontakt

Termín:

Čas:

STŘEDY
od 13. 9. 2017

od 16:05 do 17:35 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA
na vzdělávací program Vzdělávacího institutu Středočeského kraje
Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A1/A2 – A2

Název jazykového kurzu:
Název, adresa, příp. IČ školy /
Adresa bydliště (v případě samoplátce):
Způsob platby:
Titul, jméno, příjmení účastníka

FA - škola
Datum narození

E-mail (osobní):

HOTOVOST NEBO FA - samoplátce
Telefon

