Akadémia Komenského
Akadémia Komenského, občianske združenie, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
IČO 42139716 DIČ 2022554589

tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk

Akadémia Komenského otvára v školskom roku 2017/2018

JAZYKOVÉ KURZY
2017 / 2018
Zimný semester:
Letný semester:

11. 9. 2017 – 31. 1. 2018
5. 2. 2018 – 29. 6. 2018
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ANGLICKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA
Absolventi
majú možnosť získať
medzinárodne uznávaný Certifikát Cambridgeskej
Univerzity alebo Certifikát Ministerstva školstva. Výučbu vedú skúsení pedagógovia anglického
jazyka resp. anglický alebo americký lektor podľa učebníc „NEW HEADWAY“.
Kurzy sú určené pre:
 začiatočníkov
1. stupeň, 2.stupeň
 mierne pokročilých
3. stupeň, 4. stupeň
 pokročilých
5. stupeň, 6. stupeň,
 príprava na certifikát
7. stupeň, 8. stupeň
Výučba prebieha polointenzívnou formou, 2x týždenne v popoludňajších hodinách po 2
vyučovacie hodiny (16:00 – 17:30 hod. alebo 17:45 – 19:15 hod.), celkovo 70 vyuč. hod. za
semester. V prípade, že už máte vedomosti z anglického jazyka, napíšete vstupný test, na základe
ktorého ste zaradení do príslušného stupňa (začiatočníci test nepíšu). Celkovo je 8 vedomostných
úrovní po 70 vyuč. hodín, od úplných začiatočníkov (1. stupeň) až po prípravu na certifikáty (8.
stupeň).
Cena: 150,- EUR/semester, 7. stupeň a 8.stupeň 175,- EUR
Otvorenie kurzov: 5.2.2018 o 16:30 hod., Akadémia Komenského, Nám. SNP 9 v Trenčíne
V prípade záujmu dostúpiť do prebiehajúceho kurzu, máte možnosť zúčastniť sa jedného
stretnutia zdarma.

NEMECKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA
Absolventi majú možnosť získať medzinárodne uznávaný Certifikát Goetheho inštitútu alebo
Certifikát Ministerstva školstva. Výučbu vedú skúsení pedagógovia nemeckého jazyka podľa
učebníc „Eins zwei“, alebo „TANGRAM“. Vo vyšších stupňoch vyučuje nemecká lektorka.
Kurzy sú určené pre:
 začiatočníkov
vedomostná úroveň:
1. stupeň, 2.stupeň
 mierne pokročilých
3. stupeň, 4. stupeň
 pokročilých
5. stupeň, 6. stupeň,
 príprava na certifikát
7. stupeň, 8. stupeň
Výučba prebieha polointenzívnou formou, 2x týždenne v popoludňajších hodinách po 2
vyučovacie hodiny (16:00 – 17:30 hod. alebo 17:45 – 19:15 hod.), celkovo 70 vyuč. hod. za
semester. V prípade, že už máte vedomosti z nemeckého jazyka, napíšete vstupný test, na základe
ktorého ste zaradení do príslušného stupňa (začiatočníci test nepíšu). Celkovo je 8 vedomostných
úrovní po 70 vyuč. hodín, od úplných začiatočníkov (1.stupeň) až po prípravu na certifikáty (8.
stupeň).
Cena: 150,- EUR/semester, 7.stupeň a 8. stupeň 175,- EUR
Otvorenie kurzov: 5.2.2018 o 16:30 hod., Akadémia Komenského, Nám. SNP 9 v Trenčíne
V prípade záujmu dostúpiť do prebiehajúceho kurzu, máte možnosť zúčastniť sa jedného
stretnutia zdarma.

TALIANSKY, ŠPANIELSKY, FRANCÚZSKY, RUSKÝ
JAZYK
Absolventi kurzov majú možnosť získať niektorý z medzinárodne uznávaných certifikátov
(Cils Uno, Cils Due, Diploma de Español, DELF). Výučbu vedú skúsení pedagógovia príslušného
cudzieho jazyka. Kurzy sú určené pre:
 začiatočníkov
vedomostná úroveň
1.stupeň, 2. stupeň
 mierne pokročilých
3. stupeň, 4. stupeň
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 pokročilých
 príprava na certifikát

5. stupeň, 6. stupeň
7. stupeň, 8. stupeň

Výučba prebieha polointenzívnou formou, 2x týždenne v popoludňajších hodinách po 2
vyučovacie hodiny (16:00 – 17:30 hod. alebo 17:45 – 19:15 hod.), celkovo 70 vyuč. hod. za
semester. V prípade, že už máte vedomosti z príslušného jazyka, napíšete vstupný test, na základe
ktorého ste zaradení do príslušného stupňa (začiatočníci test nepíšu). Celkovo je 8 vedomostných
úrovní po 70 vyuč. hodín, od úplných začiatočníkov (1.stupeň) až po prípravu na certifikáty (8.
stupeň).
Cena: 150,- EUR/semester, 7.stupeň a 8. stupeň 175,- EUR
Otvorenie kurzov: 5.2.2018 o 16:30 hod., Akadémia Komenského, Nám. SNP 9 v Trenčíne
V prípade záujmu dostúpiť do prebiehajúceho kurzu, máte možnosť zúčastniť sa jedného
stretnutia zdarma.
Počet osôb v skupine je max. 13. Pri nižšom počte osôb v skupine ako 7 si vyhradzujeme
právo zmeny počtu hodín, resp. ceny. Počet hodín v semestri môže byť ovplyvnený počtom štátnych
sviatkov, počas ktorých sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza. Záväzné prihlášky (návratky) zašlite
na adresu:
Akadémia Komenského, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
vajak@vajak.sk, www.vajak.sk
 ................................................................................................................................................

Záväzná prihláška
Meno a priezvisko…......................................................................................................................
Adresa bydliska.............................................................................................................................
Kontakt č.tel...................................................................................................................................
Prihlasujem sa do kurzu jazyka:
 anglického
úroveň

 1. stupeň

 2. stupeň

 3. stupeň

 4. stupeň

 5. stupeň

 6. stupeň

 7. stupeň

 8. stupeň

 1. stupeň

 2. stupeň

 3. stupeň

 4. stupeň

 5. stupeň

 6. stupeň

 7. stupeň

 8. stupeň

 nemeckého
úroveň

 talianskeho
úroveň

 španielskeho

 francúzskeho

 1. stupeň

 2. stupeň

 3. stupeň

 4. stupeň

 5. stupeň

 6. stupeň

 7. stupeň

 8. stupeň

Vyhovoval by mi čas výučby:

 16:00 – 17:30

 ruského

 17:45 – 19:15 hod.

ktorý sa koná od ...................................... do ...................................... .
....................................
podpis študenta

- pozri druhú stranu -
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Ďalej ponúkame:
•
•
•
•
•

anglický jazyk pre deti
kurz prípravy na maturitu z AJ úrovne B1 a B2
výučbu cudzích jazykov vo firmách a organizáciach
individuálne kurzy cudzích jazykov
špecializované jazykové kurzy (so zameraním na bankovníctvo,
opatrovateľky, zdravotné sestry, predavačky, pre cestovný ruch a
hotelierstvo)
• one to one kurzy
• konverzačné kurzy
• ruský jazyk, arabský jazyk, slovenčina pre cudzincov

 ..................................................................................................................................

Upozornenie:
1. Akadémia Komenského stanovuje tieto podmienky stornovania účasti:
a) do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok na vrátenie celého
poplatku
b) storno poplatku v prvom týždni výučby je 20 % z ceny kurzu
c) storno poplatku v druhom týždni výučby je 40 % z ceny kurzu
d) v treťom a ďaľších týždňoch kurzu (výučby) až do ukončenia nárok na
vrátenie časti príspevku zaniká
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
3. Poslucháč je zaradený do vedomostného stupňa na základe výsledku
vstupného testu alebo výsledku testu z predchádzajúceho trimestra.
Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.

dňa: ........................................

........................................
podpis

