Študenti, ktorí študujú angličtinu, majú na výber, či chcú študovať tradičnou metódou alebo priamou
metódou Direct Method®. Obe metódy sú vhodné pre všetky vedomostné úrovne - od začiatočníkov po
pokročilých.
Kvalifikovaní skúsení lektori ICJ s vynikajúcou znalosťou cudzieho jazyka sú zárukou vyučovania
vysokého štandardu pri oboch metódach.

POROVNANIE POUŽÍVANÝCH VYUČOVACÍCH METÓD
TRADIČNÁ METÓDA
ANGLIČTINA
Školné:

98,00 Eur / 40 vyuč.hod. (45-min)

Počet stretnutí:

30

2,45 / 1 hod.

Frekvencia štúdia: 2 x 60 min/ 1 týž., PO+ST alebo UT+ŠT
Čas vyučovania:

14.05 -15.05, 15.10-16.10, 16.20-17.20

Učebnica s CD:

15 Eur/ deti, 27 Eur/ ostatní

Tradičná metóda sa používa bežne na vyučovaní cudzích jazykov v štátnych i súkromných školách.
Vyučovacie hodiny sú vedené v cudzom jazyku, slovenčina sa používa len pri vysvetľovaní
komplikovaných gramatických javov a pri prekladových cvičeniach.
Táto metóda je zameraná na precvičovanie všetkých štyroch zručností - čítanie, písanie, posluch s
porozumením, rozprávanie - používanie ktorých je na hodinách vyvážené. Na rozvíjanie týchto zručností
je potrebné ovládať gramatiku a mať dostatočnú slovnú zásobu, preto ich precvičovaniu venujeme
dostatok času. Rozprávanie je zručnosťou, ktorá sa u väčšiny študentov rozvíja najpomalšie, a to je
dôvod, prečo pre jednotlivé vedomostné úrovne používame moderné učebnice s množstvom
komunikačných aktivít a audiovizuálnych podnetov, ktoré stimulujú voľnú konverzáciu.. Túto metódu
používame len pri vyučovaní anglického jazyka.
PRIAMA METÓDA
ANGLIČTINA, NEMČINA, ŠPANIELČINA, FRANCÚZŠTINA
Školné:

101,40 Eur / 26 vyuč. hod. (50-min)

Počet stretnutí:

26

3,90 / 1 hod.

Frekvencia štúdia: 2 x 50 min/ 1 týž., PO+ST alebo UT+ŠT / detské skupiny
1 x 100 min/ 1 týž., 1 deň z PO – ŠT/ ostatní
Čas vyučovania:

14.20-15.10, 15.20 -16.10 / deti, 16.20-18.10/ostatní

Učebnica s CD:

15 Eur

Direct Method ® je efektívna systémová priama metóda, založená na riadenej konverzácii v
simulovanom cudzojazyčnom prostredí. Ide o verbálnu interakciu medzi učiteľom a študentom v

podobe otázok a odpovedí
Pri tejto metóde sa precvičujú všetky štyri zručnosti, no dôraz sa kladie hlavne na rozvoj posluchu s
porozumením a rozprávania. Metóda ja zameraná na porozumenie hovorenému slovu a schopnosť
rýchlo a správne reagovať.
Najlepší spôsob ako sa naučiť rozprávať, je rozprávať. Pri tejto metóde budete mať na to priestor.
Preto ak je Vaším cieľom naučiť sa rozprávať v čo najkratšom čase, toto je metóda pre Vás.
Táto metóda neprodukuje expertov na gramatiku, ale pohotových používateľov jazyka, ktorí gramatiku
vedia prakticky a správne používať bez rozmýšľania o nej - presne tak ako rodení hovoriaci.

