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V roku 2020 sa JŠ BEST stala certifikovaným inštitútom výučby angličtiny pre 2 - 7 ročné deti metódou Teddy Eddie a za sebou má už desiatky prvých, malých, úspešných a hrdých
absolventov :). Táto metóda získala v roku 2014 nomináciu na medzinárodnú cenu ELTons, ktorá je každoročne udeľovaná British Council
najinovatívnejším kurzom na svete. Macko Eddie má už pre každé z vašich deťúreniec pripravený špeciálny kufríček, ktorý v sebe ukrýva veľa tajomstiev.
Metóda je založená na starostlivo pripravených materiáloch, pomôckach a scenároch hier a zábavy. Hodiny s mackom Eddiem prebiehajú v malých skupinkách a sú vedené
špeciálne vyškolenými lektormi, ktorí pracujú pod neustálym metodickým dohľadom. Podrobné informácie o metóde nájdete aj na oficiálnej stránke www.teddyeddie.sk

Podstatou tohto kurzu je tzv. audiolingválna metóda, ktorej hlavným aspektom je viacnásobné opakovanie a upevňovanie celých jazykových
štruktúr, ktoré sú posilňované gestikuláciou a pohybom tela. Hravá forma učenia, ktorého dej je vložený do scenárov s hlavnou postavičkou macíka
Eddieho, ktorého si deti zamilujú.

ABOUT US

Každá úroveň obsahuje bohatú slovnú zásobu.
Pôsobí na mnohých úrovniach, čo zaručuje rozvoj,
plynulý prechod na ďalšie úrovne pokročilosti a
pokračovanie v procese výuky.

Spĺňa potreby detí v rôznom veku (2-7) a na rôznej
jazykovej úrovni. Máme 4 jazykové úrovne pre vek
2-3, 4-5. 6 a 7 rokov, každá úroveň rešpektuje
najoptimálnejšiu schopnosť učiť sa prirodzene.

Deti sa učia hrou. Učebnice a nahrávky obsahujú
veľa detského humoru a sú štylizované vo forme
rozprávok. Na hodinách sa pracuje s množstvom
atraktívnych výučbových pomôcok.

Podobá sa prirodzenému učeniu sa jazyka do tej
miery, ako to dovoľuje prostredie triedy a čas.
Koncentruje sa aj na rozvoj schopnosti počúvania.

S rôznymi pomôckami ako učebnica, nahrávky,
prístup do appky Playground s edukačnými hrami,
tajnú knižku, kufríček, box a iné lákavé materiály).

Obsahuje príručku pre rodičov a zaisťuje aktuálne
informácie o kurze a o pokroku dieťaťa. Všetky
potrebné materiály sú už zahrnuté v cene kurzu.

Podľa vedeckých štúdií, deti, ktoré sa začínajú učiť cudzí jazyk v predškolskom veku majú najväčšiu šancu na osvojenie si fonetického systému daného jazyka, a tým aj dokonalejšiu
výslovnosť a lepšie porozumenie ľudom, pre ktorých je to materinský jazyk. (Blondin, Candelier, Edelenbos, Johnstone, Kubanek- German and Teaschner 1998, Pinter 2006)
Väčšia pružnosť detského mozgu a orgánov reči, charakteristická pre deti, ktoré sa ešte stále učia materinský jazyk, im umožňuje lepšie si osvojovať nové zvuky a melódiu iného jazyka.
Má to podstatný význam pre rozvoj komunikačných schopností v cudzom jazyku a všeobecne úspechu pri výučbe cudzieho jazyka v budúcnosti. Je dokázané, že oblasť, v ktorej deti v
predškolskom veku majú lepšie schopnosti než staršie deti, je schopnosť porozumenia z počutia. (Harley and Swain 1994, Lightbown and Spada 1994)
Deti v predškolskom veku nemusia ešte čeliť systému vzdelávania, kde cudzí jazyk je tiež hodnoteným predmetom v škole, a stáva sa, že známka má väčší význam, než skutočné
schopnosti. Vďaka tomu, je možné zamerať sa len na komunikáciu, a dovoliť im učiť sa spontánne a prirodzene
Učenie sa cudzieho jazyka rozvíja strategické myslenie a má pozitívny vplyv na psychický rozvoj dieťaťa
Vďaka výučbe cudzieho jazyka si rozširujeme horizont, ako aj podporujeme v deťoch sociálne a kultúrne vedomie
Učenie sa cudzieho jazyka cibrí pamäť
Výuka detí v predškolskom veku prebieha formou zábavy a hry, čo je pre ne príjemný zážitok, ako aj spôsob na učenie sa bez námahy (čo sa v neskoršom veku už ťažko dá dosiahnuť)
Deti v predškolskom veku sa ešte stále učia materinský jazyk a výučba 2 jazykov súčasne (materinského a cudzieho) má pozitívny vplyv, pretože podporuje u dieťaťa jazykové vedomie
a má pozitívny vplyv na rozvoj oboch mozgových hemisfér

Kurz: ROČNÝ v 2 SEMESTROCH
Forma kurzu: skupinová
Rozsah kurzu: 60 hodín / šk. rok
Organizácia: 2 x 25 minút v týždni
Počet detí v skupine: 5-8
Platba: 230 € (SEPT) + 170 € (FEB)
Cena: 400 € / šk. rok (v 2 splátkach)
+ 9 € jednoraz. zápisné (v prvej splátke)
(Všetok výučbový materiál je už v cene)

Kurz: ROČNÝ v 2 SEMESTROCH
Forma kurzu: skupinová
Rozsah kurzu: 60 hodín / šk. rok
Organizácia: 2 x 35 minút v týždni
Počet detí v skupine: 5-8
Platba: 320 € (SEPT) + 260 € (FEB)
Cena: 580 € / šk. rok (v 2 splátkach)
+ 9 € jednoraz. zápisné (v prvej splátke)
(Všetok výučbový materiál je už v cene)

Kurz: ROČNÝ v 2 SEMESTROCH
Forma kurzu: skupinová
Rozsah kurzu: 60 hodín / šk. rok
Organizácia: 2 x 45 minút v týždni
Počet detí v skupine: 5-8
Platba: 320 € (SEPT) + 260 € (FEB)
Cena: 580 € / šk. rok (v 2 splátkach)
+ 9 € jednoraz. zápisné (v prvej splátke)
(Všetok výučbový materiál je už v cene)

Kurz: ROČNÝ v 2 SEMESTROCH
Forma kurzu: skupinová
Rozsah kurzu: 60 hodín / šk. rok
Organizácia: 2 x 45 minút v týždni
Počet detí v skupine: 5-8
Platba: 320 € (SEPT) + 260 € (FEB)
Cena: 580 € / šk. rok (v 2 splátkach)
+ 9 € jednoraz. zápisné (v prvej splátke)
(Všetok výučbový materiál je už v cene)

Kontaktný formulár pre záujem o kurz, či pozvanie na ukážkové lekcie zdarma (viď čiarový kód)
alebo link na prihlasovací formulár pre prihlásenie sa na kurz: https://forms.gle/WavRqPs6WmfA5zZY7

