NABÍDKA KURZŮ - LÉTO 2019
DĚTI (od 7 let)
Intenzivní kurz obecné francouzštiny A1
Tento kurz se zaměřuje na rozvoj základních komunikačních dovedností, a to jak ústních, tak i písemných.
Poutavé aktivity odpovídající věku dětí jim usnadní první kontakt s francouzštinou.
Výuka: 2 hodiny denně po dobu 1 týdne - 10 hodin
Cena: 2 100 Kč
Hravá a tvůrčí dílnička A1
V průběhu této dílničky se děti seznamují s předměty, používají je, experimentují s nimi, tvoří výrobky a
současně se tak učí francouzsky.
Lektor pracuje s dětskými tématy, která podporují jejich kreativní představivost a přispívají k snadnému
osvojování nových znalostí.
Výuka: 2 hodiny denně po dobu 1 týdne - 10 hodin
Cena: 2 100 Kč

JUNIOŘI (od 11 let)
Intenzivní kurz obecné francouzštiny A1 / A2 / B1
Kurzy obecné francouzštiny pro dospívající pokrývají úrovně A1, A2 a B1, jsou založené na dynamických,
rozmanitých a zábavných metodách. Kurzy u studentů rozvíjí schopnost rozumět, mluvit, číst a psát ve
francouzštině.
Výuka: 3 hodiny denně po dobu 2 týdnů - 30 hodin
Cena: 5 360 Kč – zvýhodněná cena: 4 960 Kč
Mluvme francouzsky A2-B1
Tento workshop je zaměřen na porozumění mluvenému slovu a samotný mluvený projev. Studenti se díky
různorodým a interaktivním aktivitám odpovídajícím jejich věku aktivně účastní výuky, při které jsou
podněcováni k vzájemným konverzačním výměnám.
Výuka: 3 hodiny denně po dobu 2 týdnů - 30 hodin
Cena: 5 360 Kč - zvýhodněná cena: 4 960 Kč
Příprava na zkoušku DELF B1 / B2
Cílem tohoto kurzu je připravit účastníky na zkoušky DELF. Studenti se seznámí se strukturou zkoušek a
naučí se, jak správně postupovat v jednotlivých etapách. Teorie je nezbytně doplněna praktickými
cvičeními.
Výuka: 2 hodiny denně (po dobu 1 týdne - 10 hodin)
Cena: 2 100 Kč
„S kamerou v ruce - natáčení videí ve francouzštině“ A2-B1
V této dílně audiovizuální tvorby budou účastníci natáčet hravé krátké filmy v rámci různých projektů:
reportáže, hrané scénky a natočené debaty. Studenti se seznámí s technickými dovednosti (natáčení,
nahrávání zvuků, střih) a současně zapracují i na svých jazykových dovednostech (psaní textů – scénářů,
vytváření dialogů, titulkování…).
Výuka: 2 hodiny denně (po dobu 1 týdne - 10 hodin)
Cena: 2 100 Kč
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NABÍDKA KURZŮ - LÉTO 2019
DOSPĚLÍ (od 16 let)
Intenzivní kurzy obecné francouzštiny A1-/A1+; A2-/A2+; B1-/B1+; B2-/B2+; C1
Kurzy obecné francouzštiny pro dospělé pokrývají všechny úrovně Společného evropského referenčního
rámce A1, A2, B1, B2 a C1. Díky dynamickému pedagogickému přístupu se účastníci rychlé zlepší v
mluveném i písemném projevu.
Výuka: 3 hodiny denně po dobu 2 týdnů - 30 hodin
Cena: 5 360 Kč - zvýhodněná cena: 4 960 Kč
Kurz konverzace A2/B1/B2
Tento kurz zlepšuje studentovy schopnosti komunikovat ve francouzštině. Nabízí přátelský a společenský
prostor, kde se student může vyjadřovat, formulovat a obhajovat své názory, sdílet své zážitky, rozšiřovat
svou slovní zásobu, rozvíjet své znalosti a používat francouzštinu v reálných situacích.
Výuka: 2 hodiny denně (po dobu 1 týdne - 10 hodin)
Cena: 2 100 Kč
Kurz gramatiky B1/B2
V průběhu kurzu si účastníci atraktivním a komunikativním způsobem zopakují stěžejní jevy francouzské
mluvnice a prohloubí jejich znalost. Nabyté vědomosti si poté upevní pro další spontánní užití.
Výuka: 2 hodiny denně (po dobu 1 týdne - 10 hodin)
Cena: 2 100 Kč
Zlepšení písemného projevu B2
Cílem tohoto kurzu je zdokonalení písemného projevu, prohloubení gramatických znalostí a obohacení
lexikální zásoby včetně syntaktických obratů. Jeho účastníci se naučí vytvářet nejrůznější typy výstižných,
dobře strukturovaných a koherentních textů.
Výuka: 2 hodiny denně (po dobu 1 týdne - 10 hodin)
Cena: 2 100 Kč
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