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DĚTSKÉ/JUNIORSKÉ KURZY V BOHEMIA INSTITUTu
AJ, NJ, ŠJ, FJ, …další na vyžádání
BOHEMIA INSTITUT připravuje od školního roku 2019/20 rozšíření nabídky o DĚTSKÉ/JUNIORSKÉ kurzy
(věkové kategorie 7‐14 let)
PŘÍPRAVA NA CERTIFIKÁTY TOEFL JUNIOR!
BOHEMIA INSTITUT má více než 27 let zkušeností s výukou jazyků všech věkových kategorií a jazykových
pokročilostí.
Vaše dítě stráví volný čas výukou jazyka v příjemném prostředí a pod vedením odborných
učitelů/lektorů.
Zajímavá podpora jazykové výuky pro žáky ZŠ s možností budoucího absolvování mezinárodních
jazykových zkoušek.

METODIKA A ZAMĚŘENÍ KURZŮ:
OBECNÉ KURZY: 1‐2x týdny; 1‐2 semestry (říjen‐leden + únor‐květen)
JAZYKOVÉ LEKCE‐malé skupiny žáků (3‐8)‐ pro zdokonalení a jako podpora studia jazyka pro žáky ZŠ
Výuka vedena profesionálními‐vysokoškolsky vzdělanými pedagogy a rodilými mluvčími.
Vyvážená výuka dle potřeb skupiny (dle věku, pokročilosti a individuálních potřeb žáků)
Tematická stavba lekce: Strukturovaná výuka ‐ gramatika aplikovaná do kontextu lekce,
tréningu slovní zásoby, komunikace formou hry, poslechové aktivity…

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY/pro studium na
SŠ a GYMNÁZIA:
ETS GLOBAL‐TOEFL JUNIOR: Zvýhodněné ceny pro žáky/studenty BI.
Metodika viz výše + užší zaměření lekcí na tematické okruhy a formát testů a certifikátů.
Kurz je určen pro děti, které mají zájem o evaluaci jazykové znalosti – vhodné pro přípravu pro vstup
na střední školy.
Tematické zaměření kurzu: Čtení, psaní, poslechy a porozumění, mluvení a komunikace – aktivní
používání jazyky.
Modelové testy/vzorové testy – v rámci příprav na certifikáty!

TERMÍNY KURZŮ: PONDĚLÍ – ČTVRTEK; časový rozvrh:
CENY KURZŮ:

mezi 15.00‐18.00 hod..

TYP KURZU

1) STANDARDNÍ KURZ:
6‐10 dětí
(1 semestr ‐ 14 týdnů)

INTENZITA KURZU

3.400,‐Kč

6.800,‐Kč

6.800,‐Kč

6.200,‐Kč
12.600,‐Kč

*SLEVA 600,‐Kč

*SLEVA 2000,‐Kč

6.200,‐Kč
4.800,‐Kč

10.600,‐Kč
9.600,‐Kč
*SLEVA 1000,‐Kč

1x90 min/týden

8.600,‐Kč
5.600,‐Kč

1x90 min/týden

CENA na
osobu
2 SEMESTRY

*SLEVA 600,‐Kč

1x60 min/týden
2x60 min/týden

2) MINI‐KURZ:
4‐7 dětí
(1 semestr ‐ 14 týdnů)
3) MICRO‐KURZ:
2‐3 děti
(1 semestr ‐ 12 týdnů)

CENA na
osobu
1 SEMESTR

11.200,‐Kč
*SLEVA 1000,‐Kč

10.200,‐Kč

*PO SLEVĚ: při objednání předem 2 semestrů kurzu – školní rok předem při registraci – je
uplatněna výše uvedená sleva.
**VĚRNOSTNÍ SLEVA 5% pro pokračovací kurzy z minulých ročníků
Další případné dotazy vám rádi zodpovíme – neváhejte nás kontaktovat, případně nás můžete navštívit
osobně v BI.
Budeme se těšit na osobní setkání!

