
Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

• pro učitele od 21 letAngličtina
York

York, nádherné historické město, specializovaná škola na kurzy pro zahra-
niční učitele angličtiny, 1 týden kurzu za 11 510 Kč!

Anglie

York Associates se zabývá  především výukou an-
gličtiny pro učitele angličtiny a výukou manažerů. 
Škola je členem Claret Group, IALC.
Škola sídlí v nádherné budově v georgiánském sty-
lu, která byla citlivě přestavěna pro výuku. York As-
sociates má 15 tříd, jak pro výuku ve skupinách, 
tak i pro individuální výuku (v každé třídě je WiFi) 
a klidná místa pro relaxaci.
York Associates má také velmi dobře propracova-
né studijní materiály a její učitelé jsou autory řady 
publikací, které se týkají nejen učitelských kurzů, 
ale i kurzů pro manažery, mezinárodní komunikaci 
a další. Ředitel školy, Bob Dignen je například 
autorem Communicating Across Cultures, Commu-
nicating Internationally in English a dalších knih. 
York je nádherné historické město na severu Ang-
lie a metropole hrabství Yorkshire se 193 000 oby-
vateli. Město založili Římané, obývali je Anglosaso-
vé a Vikingové, dnes je památkou UNESCO s bo-
hatou římskou a vikingskou historií. Chloubou měs-
ta je historické centrum, gotický chrám York Minster 
a dvě kvalitní univerzity. York není jen historická me-
tropole, najdete zde spoustu kaváren, hospůdek 
a obchodů. York je plný mladých lidí a má i boha-
tý noční a kulturní život.

York je pro učitele angličtiny skvělé místo se spous-
tou památek a míst pro výlety. Můžete navštívit 
York Minster, jít po čokoládové stezce a pochopit, 
proč se Yorku jinak říká Chocolate Heaven. Může-
te jezdit na kole, hrát tenis, navštívit restaurace, hos-
půdky nebo si zajet do Leedsu, Harrogate, Whit-
by, Manchesteru.

Škola měla převážně studenty ze Švédska, Němec-
ka, Francie, Itálie, Polska atd.
Studentů z Česka bylo 5.1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 980 Kč, ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 490 Kč.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Manchester (Leeds) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz z letiště Manchester do ubytování v Leedsu stojí 4 100 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
Odvoz organizovaný školou z letiště v Leedsu stojí 1 970 Kč, odvoz zpět stojí stejně. 

Škola: York Associates

Výuka, studenti na terase

York

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15; 
13.45 - 15.15 hod. 
Začátky: 
Drama in Language Classroom: 19.4., 2.8.2021.
NLP for Teachers: 12.4., 26.7., 18.10.2021.
Technology Tools I: 8.3., 14.6., 21.6., 9.8., 23.8.2021.
Technology Tools II: 1.3., 15.3., 21.6., 5.7.,  30.8.2021.
Intercultural Communication: 29.3., 12.7., 16.8.,  
4.10.2021.
Dyslexia in the Teaching: 29.3., 12.7., 4.10.2021.

Drama in Language Classroom 21 60 minut 1 týden 12 nejvíce 5 - 9

NLP for Teachers 21 60 minut 1 týden 12 nejvíce 5 - 9

Technology Tools I 21 60 minut 1 týden 12 nejvíce 5 - 9

Technology Tools II 21 60 minut 1 týden 12 nejvíce 5 - 9

Intercultural Communication 21 60 minut 1 týden 12 nejvíce 5 - 9

Dyslexia in the Teaching 21 60 minut 1 týden 12 nejvíce 5 - 9

Ubyt. popl. účtovaný školou je 1 490 Kč. Ubytování je od Ne do So. WiFi zdarma cena týdně noc navíc

1. Rodina, do 30 min. MHD, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze 6 590 940

2. Rodina Executive, 1lůžkový pokoj, vl. koup., polopenze, do 30 min. MHD od školy 9 990 1 430

3. Rodina Executive, 1lůžkový pokoj, vl. koup., polopenze, do 30 min. chůze od školy 12 110 1 730

4. Apartmán, 1ložnicový, plně vybavený. Cena se pohybuje od 560 GBP za týden pobytu.

Drama in Language 
Classroom

týdenní kurz se zaměřuje na osvěžení výukových postupů a motivač-
ních aktivit pro žáky, rozšíření slovní zásoby atd.

NLP for Teachers týdenní kurz seznámí učitele s moderní a motivující výukou ve třídě, 
propojení klasické výuky a aktivit s moderními technologiemi.

Technology Tools I týdenní kurz je zaměřen na praktické používání moderních tech-
nologií, při výuce se používá různý výukový software.

Technology Tools II týdenní kurz se zaměřuje na moderní výukové technologie, výuko-
vý software a další pomůcky, které můžete začlenit do výuky.

Intercultural Communication týdenní kurz je určen nejen učitelům, ale i manažerům, kteří chtějí 
zlepšit komunikaci v mezinárodním kontextu.

Dyslexia in the Teaching týdenní kurz je zaměřen na pochopení postupů výuky osob trpí-
cích dyslexií, neporozumění v komunikaci, diskriminaci při výuce. 
Je určen spíše pro učitele, kteří vzdělávají dospělé studenty.

---

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021:

CENÍK KURZŮ 2021:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň  
viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

Kurzy/týdny 1 týden

Drama in Language Classroom 11 510

NLP for Teachers 11 510

Technology Tools I 11 510

Technology Tools II 11 510

Intercultural Communication 11 510

Dyslexia in the Teaching 11 510

INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz


