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Zápisy do jazykových kurzů na 1.pololetí 2013-2014
právě probíhají
ZAHÁJENÍ kurzů: září-říjen 2013
Přihlášky: na e-mail:

eco-prochazkova@seznam.cz

na tel.č.:

602 325 108

osobně v

kanceláři ul. Mlýnská 6

- zahajujeme nové kurzy pro širokou veřejnost i firmy
- máte možnost si sjednat individuální výukový plán v úrovni, která Vám bude vyhovovat
- všechny kurzy jsou v kategoriích: začátečníci, středně pokročilí a pokročilí nebo konverzační
Vybrat si můžete z této nabídky:
- skupinové kurzy pro 2-6 osob
- individuální kurzy
- kurzy pro tzv. věčné začátečníky
- firemní výuka
- kurzy pro děti
- doučování studentů
- příprava ke zkouškám
- konverzační kluby: výborná příležitost pro rozšíření slovní zásoby
- kurzy „Pojďte se s námi rozmluvit“ se zaměřením na konverzační fráze
- kurz s rodilým mluvčím z Velké Británie
NOVINKA: kombinace rodilého mluvčího z Anglie a českého lektora
NOVINKA: sestavte si vlastní kurz pro Vás a Vaše kolegy či známé dle vašich potřeb i požadavků
Všechny kurzy je možné také absolvovat jako:
Víkendové kurzy
Intenzivní týdenní kurzy
Semestrální (tříměsíční) kurzy
V průběhu celého roku
Individuálně dle Vašich požadavků

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 23.září 2013
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PROČ se učit tyto cizí jazyky?


anglicky
protože angličtina je světový jazyk a bez jeho znalosti se dnes obejde málokterá
kvalifikovanější profese. Stal se nepostradatelným pro osobní i profesní rozvoj
člověka a znalost angličtiny je v dnešní informační společnosti považováno za jeden
z prvků základní gramotnosti člověka.



německy
protože Německo a Rakousko je stále nejvýznamnější obchodní partner České
republiky a v řadě oborů se bez něj prostě neobejdete - provázanost těchto zemí je
dána historicky a znalost němčiny vám dá významnou konkurenční výhodu.



rusky
protože bez ohledu na naši minulost, je Rusko stále velmoc s neomezenými zdroji a
pokud budete chtít podnikat směrem na Východ, znalost ruského jazyka vám přinese
cenné body.



francouzsky
protože je to krásný diplomatický jazyk a až pojedete vyznat svou lásku pod
Eiffelovku, není nic romantičtějšího, než to říct francouzsky. Vedle toho se
francouzsky hovoří v mnoha významných zemích světa, mimo samotné Francie je to
třeba Belgie, Švýcarsko, Kanada a v části Afriky.



španělsky
protože se jedná o jeden z nejrychleji rostoucích světových jazyků, momentálně jím
hovoří bezmála půlmiliarda lidí a je tak druhým nejpoužívanějším jazykem světa.
Domluvíte se nejen ve Španělsku, ale i ve velké části centrální a jižní Ameriky.



italsky
je to jazyk opery, krásy, módy a dobrého jídla, úspěšně bojuje s francouzštinou o titul
nejlahodnějšího jazyka světa. Patří mezi lehčí jazyky a určitě už dnes znáte řadu
italských výrazů, které u nás zdomácněly.

ZAHÁJENÍ kurzů: září-říjen 2013
Přihlášky: na e-mail:

eco-prochazkova@seznam.cz

na tel.č.:

602 325 108

osobně v

kanceláři ul. Mlýnská 6

__________________________________________________________________________
DIČ CZ7353034821 IČ 68737645 banka: GE Capital Bank, číslo účtu: 157976618/0600

