Přehled a charakteristika kurzů anglického jazyka 2018/2019

ZÁKLADNÍ KURZY
Základní kurzy jsou zaměřeny na postupné zvládnutí nejdůležitějších oblastí
mluvnice a slovní zásoby anglického jazyka s cílem dorozumět se v běžných
situacích a dosáhnout jazykových znalostí na úrovni intermediate.
Dle Evropského referenčního rámce pro jazyky vedou z úrovně A2 k úrovni B1.
Kurzy jsou vždy 3hod.týdně.

2. ročník

AmP (mírně pokročilí)

Učebnice:

New English File Pre-Intermediate A2

Tento kurz navazuje na kurz pro začátečníky (New English File Elementary).
Je také vhodný pro ty, kteří mají za sebou začátky anglického jazyka a ovládají
přítomné, minulé a budoucí časy. Uceleně rozvíjí nejdůležitější gramatické jevy
a slovní zásobu anglického jazyka s cílem dorozumět se v běžných každodenních
situacích. Důraz je kladen na komunikaci a rovněž na nácvik porozumění
čtenému textu a slyšenému. Učebnice je probírána se zřetelem na upevnění
probraného učiva, mnohdy i pomalejším tempem. Celá výuka je vedena
výhradně v anglickém jazyce.
3. ročník

A sP (středně pokročilí) Učebnice:

New English File Intermediate B1
(dokončení – následuje učebnice
File Intermediate Plus)

Také tento kurz je veden „přímou metodou“, což znamená, že zahrnuje
intenzivní gramatická cvičení a cvičení na rozvoj slovní zásoby s důrazem na
důkladné procvičení látky. Tato metoda také podporuje upevnění stále
opakovaných větných vzorců a jejich uložení do dlouhodobé paměti. Při
správném použití této metody dochází ke zlepšení vyjadřovacích schopností,
plynulosti řeči a mimo jiné i ke ztrátě zábran cizí jazyk aktivně používat.

KURZY INTERMEDIATE – UPPER-INTERMEDIATE
VŠEOBECNÉ KURZY
AsPIII(B2)

3 hodiny týdně
3 hod./týdně
Učebnice: English File Intermediate Plus – dokončení
Následuje učebnice New English File Upper-Intermediate

Kurz určený posluchačům na úrovni intermediate plus. Kurz je vhodný pro ty,
kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu, procvičit a zdokonalit gramatiku a posunout
se na úroveň upper-intermediate. Je zaměřen také na konverzační dovednosti a
písemný projev. Na začátek kurzu je zařazeno „konsolidační období“,
v průběhu kterého budou zopakovány a procvičeny základní tematické a
gramatické okruhy úrovně intermediate plus.
AP

(B2)

3 hod./týdně
Učebnice: vlastní materiály

Kurz určený posluchačům na úrovni upper-intermediate. Kurz není přípravou
k mezinárodním zkouškám. Učebnice je používána jako podpůrná struktura,
důraz je kladen na konverzaci a diskusi. Témata k diskusi si často volí sami
posluchači. Kurz je veden pouze v anglickém jazyce.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

3 hodin týdně

A FCE (B2)

3 hod/týdně
Učebnice: Objective First

Jednoletý intenzivní kurz ,který připravuje na zkoušku Cambridge English
First (FCE).
Pro zařazení do kurzu je nutná znalost angličtiny na úrovni upper-intermediate,
která je ověřována vstupním testem.
Vyžaduje se důkladná domácí příprava.
Kurz směřuje ke zkoušce v termínu- červen 2019.
A CAE

(C1)

3 hod. týdně
Učebnice: Objective Advanced

Jednoletý intenzivní kurz, který připravuje na zkoušku Cambridge English
Advanced English (CAE).
Pro zařazení do kurzu je nutná znalost angličtiny na úrovni CAE tj. více
pokročilé (upper-intermediate) úrovni, která se ověřuje vstupním testem.
Vyžaduje se důkladná domácí příprava.
Kurz směřuje ke zkoušce v termínu – červen 2019.
Test preparation FCE, CAE

2 hod/týdně

Tříměsíční příprava na cambridgeské zkoušky. Nejedná se o výuku jazyka, ale o
nácvik testů a ústní části zkoušky. Součástí jsou také vhodné postupy při plnění
jednotlivých částí a nácvik části „Writing“
Kurz směřuje ke zkoušce v termínu – prosinec 2018.

SPECIÁLNÍ KURZ

AvP (C1)

3 hodin týdně

3 hod/týdně

Jedná se o převážně konverzační kurzu na vysoké úrovni pokročilosti (C1).
Posluchači by měli mít přehled o událostech ve světě a být připraveni o nich
diskutovat a analyzovat je. Posluchači pracují s autentickými informačními
zdroji, které zahrnují audiovizuální poslech, čtení textů, rozbor lexikálních
struktur, analýzu gramatických jevů, výslovnostní problémy, atd. Témata
zahrnují oblasti jako např. kulturně-společenské otázky, politická témata,
mezinárodní vztahy, enviromentální a lifestylové otázky. Kurz je vhodný pro
všechny, kdo se nebojí diskutovat a zamýšlet se na každodenními výzvami
života.

