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I. Využití ve vyučovacích hodinách odborných předmětů
 Studium angličtiny v odborných předmětech pomocí výukových materiálů, slovníků
a dalších pomůcek, uveřejněných na výukovém portále – bude probíhat ve škole (po dobu  
10 měsíců) 1.1.2011 – 30.6.2011, 1.9.2011 – 31.12.2012.

A.Využívají angličtináři ve svých 
vyučovacích hodinách angličtiny 

Tímto způsobem mohou absolvovat studenti v hodinách 
anglického jazyka všech 12 individuálních e-learningových 
kurzů. Do těchto kurzů se stejným způsobem mohou přihlásit 
i z domova, tudíž jim vyučující mohou zadávat i domácí úkoly.

Toto individuální studium je určeno prioritně pro ty, kteří                  
budou chtít složit mezinárodní certifikát TELC a přihlásí          
se do kurzu přípravy na tento certifikát. Výuka bude probíhat 
mimo školu, pod vedením lektora AJAK. Individuální studium 
v ostatních 12 kurzech bude tímto způsobem možné pouze 
pro omezený počet účastníků.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická, 
Jednoty 1620, Sokolov

Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů  
a střední odborné učiliště s.r.o., Zahradní 23, Karlovy Vary

B.Individuální studium mimo školu  
pod vedením lektora AJAK 

II. Studium angličtiny pomocí e-learningových jazykových kurzů
1. všeobecná angličtina 3 kurzy / 120 hodin
   a) vědomostní úroveň A1
   b) vědomostní úroveň A2
   c) vědomostní úroveň B1
 
2. odborná angličtina – kuchař / číšník, kadeřník / 
    kadeřnice 3 kurzy / 120 hodin

3. odborná angličtina – ekonomika, obchod, hotely 
  3 kurzy / 120 hodin

4. odborná angličtina – technické předměty
  3 kurzy / 120 hodin

5. kurz přípravy na mezinárodní certifikát TELC  
 1 kurz / 50 hodin
V případě absolvování celého kurzu obdrží student 
osvědčení o absolvování kurzu.

Délka všech kurzů je 1 rok.

Kurzy odborné angličtiny jsou rozděleny do 3 kategorií:
  a) začátečníci
  b) mírně pokročilí
  c) pokročilí

Na tomto projektu spolupracují tito partneři:

Je Váš čas příliš drahý?
   Je pro Vás

příliš těžká?
S námi může studovat kdokoli, kdekoli a kdykoli, buď sám, nebo s kýmkoli.

Více informací na www.ajak-sokolov.cz nebo ajak-sok@volny.cz.


