ZDOKONALENÍ VÝUKY AJ
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
jak jsme Vám nedávno psali, Česká republika získala před krátkým časem jedinečnou příležitost ke
zkvalitnění výuky angličtiny na základních a středních školách. Do tohoto programu jsou zapojeny všechny
kraje České republiky.
Píšeme Vám znovu proto, aby všechny školy získaly možnost zapojit se do tohoto programu. International
School of Languages (ISL), který je poskytován zdarma, podporuje Vaši současnou výuku angličtiny a
rozvíjí komunikační schopnosti žáků s důrazem na správnou výslovnost. Vzhledem k tomu, že k dnešnímu
dni se přihlásilo do programu vice než 1000 škol, a dostáváme stále přihlášky, posouváme možnost zapojit
se do programů jíž v tomto roce do 6.10.2008.
Stručný přehled programu si můžete prohlédnout zde: www.islczech.com
Přihlášení do programu proveďte nejpozději do 6.10.2008, aby mohla ISL připravit pro Vaše vyučující
angličtiny úvodní tréninkovou hodinu. Přihlášení proveďte e-mailem na adresu info@islczech.com. Do emailu prosím uveďte tyto údaje: Jméno školy, adresu školy, telefon, jméno kontaktní osoby, počet žáků –
studentů a počet učitelů anglického jazyka. Do předmětu e-mailu uveďte Přihláška ČR.
Jedinou podmínkou pro získání tohoto programu zdarma, je Váš závazek předání nabídky upgradu (rozšíření
pro více zábavných lekcí, moderní hudbu, a domácí procvičování) v ceně 250Kč na školní rok všem žákům
Vaší školy. Škole zůstává program zdarma i v případě, že si žádný z žáků nekoupí své rozšíření. Prosíme
abyste počkali s nabídkou upgradu pro Vaše žáky až do doby, kdy se zúčastníte našeho vstupního semináře.
Školení se uskuteční v následujících městech v níže uvedených termínech:
7.10.2008 - Středočeský Kraj, Praha
8.10.2008 - Prášky Kraj, Praha
9.10.2008 - Pardubice
10.10.2008 - Hradec Králové

13.10.2008 - Liberec
14.10.2008 - Usti Nad Labem
15.10.2008 - Karlovy Vary
16.10.2008 - Plzeň
17.10.2008 - Jihomoravský Kraj, C. Budějovice

20.10.2008 - Vysočina Kraj, Jihlava
21.10.2008 - Jihomoravský Kraj, Brno
22.10.2008 - Olomouc
23.10.2008 - Ostrava
24.10.2008 - Zlín

Předpokládáme, že každá škola využije této jedinečné nabídky a umožní tak žákům – studentům jejich
zdokonalení se v angličtině.
S přátelským pozdravem, Patrick Šedivý
* Pokud se Vaše škola již přihlásila, měli byste mit od ISL potvrzujici email. Pokud jste nedostali
potvrzujici email, nemáme dosud Vaši přihlášku. V tomto případě, pošlete prosim jestě jednou Vaši přihlášku
na tyto emailove adresy: ofuller.isl@gmail.com a ofuller.isl@email.cz. Tímto způsobem zajistíte Vaší škole
účast v tomto programu.
** Máte-li dotazy, podívejte se na tento dokument běžných dotazů o ISL: www.islczech.com/faqs.html, nebo
kontaktujte nás prosím na adrese: info@islczech.com.

