Základný program anglického
jazyka pre dospelých
From ZERO to HERO
POPIS PROGRAMU
Základné štúdium anglického jazyka pre dospelých pozostáva z 5
vedomostných stupňov. Každý stupeň tvoria 4 bloky, každý v rozsahu
36 vyučovacích hodín (1stupeň = 144 hodín).
5 vedomostných stupňov:
1.stupeň – ZAČÍNAM, A1 – od úplného začiatočníka po začiatočníka
2.stupeň – RASTIEM, A2.1 – od začiatočníka po mierne pokročilého
3.stupeň – UPEVŇUJEM, A2.2 – od mierne po stredne pokročilého
4.stupeň – ROZVÍJAM, B1 – od stredne pokročilého po pokročilého
5.stupeň – KOMUNIKUJEM, B2 – od pokročilého po vyššie pokročilého

REALIZÁCIA PROGRAMU
Tento program ponúkame pre:
• Verejnosť počas školského roka od septembra do júna. Jednotlivci
majú možnosť výberu veľkosti skupiny v kurze. Výučba týchto kurzov
sa realizuje v našich priestoroch v centre Trnavy na Halenárskej 7 v
učebniach vybavených najnovšou didaktickou technikou.
• Firmy a organizácie počas celého kalendárneho roka. Jazykové
kurzy anglického jazyka zamerané na firmy sa organizačne
prispôsobujú potrebám a požiadavkám spoločnosti. Alternatívna
ponuka tohto programu je v ponuke pre výučbu obchodnej angličtiny
ako aj kurzov nemeckého a francúzskeho jazyka.

CENA KURZU
Cena pre jedného študenta: 		
Cena pre dvoch študentov: 		
Štúdium v malej skupine (3 – 5 ľudia):		
Štúdium vo veľkej skupine (6 – 10 ľudí):		
Ceny sú vrátane 20% DPH.

930 Euro/blok
465 Euro/blok
260 Euro/blok
200 Euro/blok

PODPORA RIADENIA JAZYKOVÉHO
VZDELÁVANIA PRE FIRMY
•
•
•
•

Vypracovanie analýzy potenciálov rozvoja ľudí a nastavenie,
monitoring a hodnotenie individuálneho plánu štúdia podľa
potrieb spoločnosti,
Individuálne sledovanie prospechu každého účastníka,
Vydanie certifikátov po úspešnom ukončení stupňa štúdia.
Vypracovanie ročnej správy obsahujúcej prehľad všetkých
kurzov, účastníkov, finančný prehľad ako aj návrhy a
odporúčania do budúcnosti.

INDIVIDUÁLNE JAZYKOVÉ KURZY
Individuálne jazykové kurzy sú kurzy šité na mieru daných účastníkov.
Čas, obsah aj organizácia sú prispôsobené požiadavkám
a potrebám jednotlivých študentov.
Kontaktné údaje
Halenárska 7, Trnava 917 01, Slovensko
Telefón: 00 421 33 551 66 44
Mobil: 00 421 907 786 197
E-mail: info@harmony.sk

Prečo si vybrať jazykovú školu
HARMONY ACADEMY?
Harmony Academy získala
ocenenie Erasmus+
od Slovenskej akademickej
asociácie pre medzinárodnú
spoluprácu, Národnej agentúry
programu Erasmus+ pre
vzdelávanie a odbornú prípravu
za mimoriadnu aktivitu
a výsledky v realizácii európskych
vzdelávacích programov v rokoch
1998-2017.

Sústredíme sa na študenta
Komunikatívny prístup
zameraný na potreby
jednotlivca tvorí jadro
našich služieb, čím vám
zabezpečujeme rýchle
a efektívne napredovanie.

Praktické prínosy
Zdieľame nadobudnuté
poznatky, praktické skúsenosti
a výsledky tvorivej práce
s partnermi a tiež s odbornou
a laickou verejnosťou.

Klienti
PSA Groupe, Škoda Slovakia,
STREIT Trnava, Hella Slovakia
Front-Lighting, Tate & Lyle,
Lessafre, Asociácia jazykových
škôl SR a iné.

Skúsený tím špecialistov
Pozostáva z profesionálnych
lektorov, špecializovaných
konzultantov, metodikov
a skúsených manažérov
z domácej a zahraničnej scény.

18. rok na trhu
Od septembra 2000
Harmony prirodzene vyrástla
z jazykovej školy v etablovanú
a profesionálnu vzdelávaciu
inštitúciu podporujúcu rast
a rozvoj jazykových škôl.

Spolupráca so zahraničím
Vyvíjame a realizujeme inovácie
v jazykovom vzdelávaní
v partnerstve s jazykovými
školami, firmami a ďalšími
organizáciami na Slovensku
i v zahraničí.

Centrum inovácií
Sme iniciátormi medzinárodnej
projektovej činnosti, za pomoci
ktorej prispievame k rozvoju
vzdelávania učiteľov, lektorov
a vedúcich pracovníkov škôl.

Skúškové centrum
Sme skúškové centrum pre
medzinárodné jazykové
certifikáty TOEIC a TFI, ktoré
otvárajú absolventom dvere
popredných európskych
univerzít a korporácií.

