
Jedna lekcia trvá 50 minút. Všetky zobrazené časy sú v britskom čase. Na všetky kurzy sa vzťahuje registračný poplatok 35 €.

Trinity Cert TESOL

Kurz pre učiteľov

• Zlepšovať pochopenie štruktúr a zvukov anglického
jazyka
• Naučíte sa techniky a stratégie riadenia hodiny
• Preskúmate rôzne metódy, ako pomôcť študentom
porozumieť rôznym aspektom angličtiny
• Vytvoríte efektívne plány hodín na vyučovanie rôznych
zručností a štruktúr
• Budete vyučovať 6 monitorovaných hodín lekcií zo
svojich vlastných učebných plánov a získajte podrobnú
spätnú väzbu o svojom výkone
• Precvičovať plánovanie a realizáciu jasných a efektívnych
hodín angličtiny
• Zisťovať, ako prispôsobiť vyučovacie techniky potrebám
vašich študentov

Dĺžka kurzu PoplatkyTermíny Čas lekcií

14 týždňov Part-time
(2 večery týždenne a 
6 sobôt)

1 200 €
(plus poplatok za 
moderovanie 180 €
a registračný poplatok 35 €)

Utorok 7.jún až
štvrtok 8. september
Utorok 13. september až
štvrtok 15. december

Utorok & Štvrtok
18.15-21.30
Sobota
 09.00-17.30

Na tomto kurze budete:Kurzy pre učiteľov
Trinity Cert TESOL
Začnite svoju vzrušujúcu cestu do sveta výučby anglického 
jazyka so školiacim kurzom Trinity CertTESOL pre učiteľov. 
Tento 14-týždňový Part-time program vám poskytne jazykové 
povedomie, metodológiu a vyučovaciu prax, ktorú potrebujete, 
aby ste boli pripravení na vyučovanie. Trinity CertTESOL je 
spolu s Cambridge CELTA jednou z najuznávanejších kvalifikácií 
pre výučbu anglického jazyka na svete a vybaví vás 
schopnosťou výučby v obrovskom množstve krajín a organizácií. 
Je minimálnou požiadavkou vyučovať na akejkoľvek 
akreditovanej škole British Council a akceptujú ho všetci 
zamestnávatelia v tejto oblasti.

Level  Advanced (C1) - Proficiency (C2)

Celkovo 200 hodín  
obsahuje 6 hodín asistovanej 
učiteľskej praxe a 6 hodín hospitácie

18Minimálny vek
Maximálna veľkosť triedy 14

Upozorňujeme, že Trinity vyžaduje, aby všetci účastníci kurzu pred prijatím do kurzu absolvovali pohovor a test 
jazykových znalostí. Účastníci musia byť tiež schopní preukázať, že ich úroveň angličtiny je minimálne C1.

TRINITY CERT TESOL & VYUČOVANIE S TECHNOLÓGIOU VÝUČBY 21. STOROČIA



Minimum level  Higher Intermediate (B2)

24 lekcií + 5 hodín štúdia

20Minimálny vek
Maximálna veľkosť triedy 14

Dĺžka kurzu Začiatok kurzu Koniec kurzu Poplatky

1 týždeň Pondelok 17. január 
Pondelok 25. júl

Piatok 21. január  
Piatok 29. júl

Učenie s technológiami  Online

Kurzy odbornej prípravy pre učiteľov – Výučba s technológiou (hybridné vyučovanie)
Tento kurz je vhodný pre skúsených učiteľov, ktorí si chcú 
zlepšiť svoje zručnosti, alebo pre novokvalifikovaných 
učiteľov, ktorí chcú maximalizovať svoju kvalifikáciu stavaním 
na predchádzajúcom štúdiu. Dozviete sa, ako integrovať 
technológie do vašej každodennej výučby, aj ako poskytovať 
úspešné, efektívne a predovšetkým zábavné a relevantné 
online kurzy. Preskúmate pedagogiku online vyučovania, 
manažment triedy, materiály a systémy. Kurz zahŕňa 
kombináciu vstupov do technologických nástrojov; diskusia o 
tom, prečo a ako používať technológiu v rôznych kontextoch 
výučby; praktické názorné meetingy, kde si účastníci 
vyskúšajú nástroje; budú pozorovať učiteľov WSE; a 
projektová práca, kde účastníci vytvárajú lekcie pre svoj 
vyučovací kontext pomocou technológie a metodológie 
zahrnuté v kurze.

Na konci tohto kurzu budete mať:

• Okamžité vyvinuté nástroje a zručnosti na presun výučby
do online priestoru.

• Vylepšené používanie technológie v tradičnejšom
prostredí triedy.

• Dozviete sa viac o tom, ako integrovať technológiu do
vášho každodenného vyučovania,

• Objavíte, ako poskytovať úspešné, efektívne a
predovšetkým zábavné a relevantné online hodiny.

• Preskúmate pedagogiku online vyučovania, manažment
hodiny, materiály a systémy.

Online možnosti

505 €
plus registračný poplatok
35 € 

Téma modulu Jarné termíny Jesenné termíny

Jesenné termíny Poplatky

Študent   5. Február 3. September 
Trieda 19. Február 17. September
Zdroje 5. Marec 1. Október
Jazyk 19. Marec 15. Október

12. Február 10. September
26. Február 24. September
12. Marec 8. Október

Manažment 
Učitelia
Zásady, systémy a postupy 
Študenti a kurzy 26. Marec 22. Október

Teaching for the 21st Century  Online

Učiteľstvo pre 21. storočie
Tento populárny vzdelávací kurz pre učiteľov bol rozdelený do nasledujúcich štyroch modulov pre online kurzy:

Modul 1  
Študent   
• Motivácia a potreby
• Personalizácia
• Prístup zameraný na 
študenta
• Rozvíjanie študijných 
zručností

Modul 1  
Manažment   
• Súčasné štýly riadenia
• Úspešné tímy
• Projektový manažment

Modul 2  
Trieda
• Vedenie triedy
• Homogénne a 
heterogénne triedy
• Plánovanie hodiny
• Online kurzy

Modul 2  
Učitelia
• Pozorovanie v triede
• Nábor a udržanie
• Profesionálny vývoj

Modul 3  
Zdroje
• Využívanie učebníc
• Autentické materiály
• Online zdroje
• Technologické nástroje
• Vytváranie zdrojov

Modul 3  
Zásady, systémy a postupy
• Opatrenia na zabezpečenie 
kvality
• Akademické systémy a 
personálne obsadenie
• Riadenie výkonnosti

Modul 4  
Jazyk - Urobiť gramatiku 
zaujímavou a relevantnou

• Kreatívne spôsoby 
rozvoja lexiky

• Integrácia výslovnosti a 
fonológie

• Maximalizácia 
komunikácie

• Aby malo písanie zmysel
• Integrované zručnosti 

Modul 4  
Študenti a kurzy

• Návrhy učebných osnov
• Testovanie a pokrok
• Spätná väzba a sťažnosti

Akademický manažment
Pre ľudí, ktorí sa nemôžu zúčastniť kurzu v škole, táto online verzia kurzu je rozdelená  do štyroch modulov:

Minimum level  Intermediate (B1)

6 Online lekcií

20Minimálny vek
Maximálna veľkosť triedy 14

Akademický Manažment  Online Minimum level  Higher Intermediate Plus (B2+)

6 Online lekcií

20Minimálny vek
Maximálna veľkosť triedy 14

Online možnosti

Online možnosti

1 - 3 soboty: 150 € za deň 
4 a viac sobôt: 125 € za deň 

1 - 3 soboty: 150 € za deň 
4 a viac sobôt: 125 € za deň 

Ušetrite 10% na jazykový kurz na našej škole, keď si 
rezervujete WSE Live! Online kurz. Zľava platí 2 roky.

Zľava 10% platí pri rezervácii full-time online kurzu pre dospelých na 4 týždne a viac 
alebo online junior kurzu na 2 týždne a viac.

Na všetky WSE Live! Online kurzy sa 
vzťahuje registračný poplatok 35 €.

Poplatky

Téma modulu Jarné termíny 




