Soukromá vysoká škola AKCENT College ve spolupráci s jazykovou školou AKCENT
International House Prague nabízí pro zájemce z řad široké veřejnosti program Univerzita
třetího věku.
Na interaktivních seminářích si účastníci procvičí komunikaci i porozumění v cizím jazyce na
odpovídající jazykové úrovni. Semináře probíhají pod vedením mezinárodního týmu
kvalitních a kvalifikovaných lektorů.
V jarním semestru 2017 jsme pro Vás připravili tyto kurzy angličtiny a němčiny:
1. Anglický jazyk pro mírně a středně pokročilé (komunikace, kultura a společnost
anglicky mluvících zemí pro seniory)
Praktický kurz anglického jazyka spojený s kulturou a reáliemi anglicky mluvících zemí
(literaturou, historií, zeměpisem a cestováním i aktuálním děním). Účastníci si procvičí
anglický jazyk v širším kulturně-společenském kontextu.
2. Anglický jazyk pro falešné začátečníky a velmi mírně pokročilé (praktický jazykový
kurz pro seniory)
Praktický kurz anglického jazyka zaměřený na základní komunikaci na cestách v zahraničí.
Účastníci si procvičí základní jazykové dovednosti, které jim pomohou zvládnout běžné
životní situace a získat větší jistotu při jednoduchém společenském styku.
3. Německý jazyk pro mírně a středně pokročilé (komunikace, kultura a společnost
německy mluvících zemí pro seniory)
Praktický kurz německého jazyka spojený s kulturou a reáliemi německy mluvících zemí
(literaturou, historií, zeměpisem a cestováním i aktuálním děním). Účastníci si procvičí
německý jazyk v širším kulturně-společenském kontextu.
4. Německý jazyk pro falešné začátečníky a velmi mírně pokročilé (praktický jazykový
kurz pro seniory)
Praktický kurz německého jazyka zaměřený na základní komunikaci na cestách v zahraničí.
Účastníci si procvičí základní jazykové dovednosti, které jim pomohou zvládnout běžné
životní situace a získat větší jistotu při jednoduchém společenském styku.
Požadavky
 odpovídající vstupní jazyková úroveň (vyplňte prosím on-line test nebo si přijďte
napsat rozřazovací test osobně)
 SŠ vzdělání
 minimální věk 55 let
 minimální počet studentů pro otevření kurzu: 5
Frekvence
1x 90 min každý týden
Předběžný termín výuky a délka semestru
 od 27. února do 19. května 2017 v dopoledních hodinách (den bude upřesněn)



12 týdnů – 24 vyučovacích hodin

Cena kurzu
2 568 Kč
Pro seniory z Prahy 4 mimořádná 25% sleva: 1 926 Kč
Místo konání
AKCENT College, Bítovská 5, Praha 4, 140 00
Zájemci o kurzy se mohou hlásit na studijním oddělení AKCENT College
 osobně: Po–Pá 9:00–14:30 hod.
 telefonicky: +420 261 261 234 nebo 259
 e-mailem: info@akcentcollege.cz

