
Intenzivní jazykový kurz

Londýn 



Education First – Jazykové kurzy v zahraničí

• Intenzivní jazykový kurz (10 dní, 32 lekcí/týden)

• Před zahájením kurzu online test pro zjištění aktuální jazykové úrovně

• Bydlení zajištěno v hostitelských rodinách

• Obecné předměty + volitelné předměty

• Široká nabídka kulturních a jiných aktivit ve volném čase



Education First – London Russell Square

• První setkání – slavnostní zahájení kurzu, přivítání, představení

• Speaking test – individuální pohovor s lektorem (pro zjištění komunikační 
úrovně)

• „zájmový“ dotazník – na základě vyplnění tohoto dotazníků nám byly 
přiděleny jednotlivé předměty a týdenní rozvrh; v dotazníku jsme volili 
……………… (aj pro busiiness, aj ve zdravotnictví atd.)

• Lekce začínaly od 9 hod a končily v 18:40

• Během kurzu jsme měli kdykoliv přístup do PC učeben, kde jsme mohli 
zlepšovat svou AJ pomocí iLab – výukového interaktivního PC programu



Jak to na EF funguje

• Všeobecné jazykové lekce – studium všeobecných jazykových dovedností (slovní zásoba, 
gramatika, čtení, psaní, poslech, mluvení, výslovnost) 

• Volitelné předměty – speciálně zaměřené předměty, které nám pomohou k našemu 
profesionálnímu růstu (např. AJ ve zdravotnictví, podnikání apod.)

• ILAB semináře – interaktivní PC program, zde jsme mohli vyplňovat online cvičení, učit se 
novou gramatiku, trénovat poslech apod.)

• Přednášky – každý týden se konala 1 přednáška. Témata byly místní kultura a svět práce. 

• Po vyučování – bohatý kulturní program, nabídka výletů

• Domácí procvičování – lektoři nám zadávali domácí úkoly

• Sledování našeho pokroku – před nástupem do kurzu jsme museli vyplnit online test, po 
skončení kurzu jsme opět vypracovali test, na jehož základě nám byl udělen certifikát 
konkrétní dosažené úrovně



Metody výuky na EF

• Výuka dle vlastních EF učebnic a pracovních sešitů

• Výuka za pomocí moderní IC technologií – každý student měl 
při výuce k dispozici iPad, sluchátka, mikrofon

• Výuka pomocí online programu – tzv. ILAB

• Výuka formou her, soutěží



Kulturní a další nabízení aktivity

� Společné prohlídky města s průvodcem – lektorem, výlet na lodi po řece 
Temži

� Návštěva atrakcí se spolužáky – např. Madame Tussaunds Museum, London 
Eye apod.

� Divadelní představení
� Návštěva muzeí a galerií
� Jednodenní výlety – např. Buckinghamský palác 





Na kurzu





Kulturní a další akce







Děkuji za pozornost. 


