AKO PRISTUPUJEME K VÝUČBE ANGLICKÉHO
JAZYKA - VZDELÁVACIE CENTRÁ
BRITISH COUNCIL PRINÁŠA ŠTUDENTOM OBOHACUJÚCI A PODNETNÝ ZÁŽITOK Z UČENIA SA
ANGLICKÉHO JAZYKA. POMÁHAME KAŽDÉMU ŠTUDENTOVI NAPLNO VYUŽIŤ JEHO POTENCIÁL
TÝM, ŽE REŠPEKTUJEME JEHO OSOBITOSŤ A VEDIEME HO K TOMU, ABY SA DO PROCESU
UČENIA SÁM AKTÍVNE ZAPÁJAL .
Cieľom nášho kultúrneho a jazykového inštitútu
je podpora a rozvoj medzikultúrneho porozumenia
prostredníctvom výučby jazyka. Naša výučba a
učenie sa sú v súlade s našimi hodnotami
organizácie. Budujeme pozitívne vzťahy a
vytvárame vzdelávacie prostredie vzájomného
rešpektu a porozumenia, ktoré podporuje
zapojenosť a spoluprácu.
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NAŠE POSLANIE
British Council vytvára medzinárodné príležitosti pre ľudí zo
Spojeného kráľovstva a ďalších krajín a po celom svete buduje
medzi nimi dôveru.

NAŠI UČITELIA
Na výučbu anglického jazyka si vyberáme učiteľov, ktorí majú
medzinárodne uznávanú kvalifikáciu, vedomosti, zručnosti a
skúsenosti potrebné na to, aby u našich študentov rozvíjali jazykové
komunikačné zručnosti a stratégie učenia sa.
Naši učitelia sa neustále profesijne rozvíjajú a v akademických
otázkach dostávajú podporu celého tímu manažérov, aby každému
študentovi zabezpečili kvalitnú vzdelávaciu skúsenosť.

BEZPEČNÉ VZDELÁVACIE
PROSTREDIE
Dbáme na to, aby sa každý študent aj rodina cítili bezpečne, aby boli
oceňovaní a zapájaní.
Dbáme na bezpečnosť nastavení fyzického aj digitálneho prostredia.
Máme organizačné zásady na zaistenie bezpečného prostredia,
zásady týkajúce sa správania a zásady na zachovanie rôznorodosti.
British Council získala certifikát potvrdzujúci bezpečnosť pre deti.

www.britishcouncil.org

