---------- O NÁS ---------1.) Kto sme a prečo sme vznikli ?
OXFORD škola bola založená z jedného a jediného dôvodu. A síce, aby ako prvá škola svojho
druhu v Stredoslovenskom kraji uviedla na trh rýchlu, ale predovšetkým účinnú metódu výučby
anglického jazyka - Callanovu metódu. Callanova metóda je priamou metódou výučby anglického
jazyka a na svetovom trhu nie je žiadnym nováčikom. Má veľa prívržencov a my len dúfame, že sa
prostredníctvom nás stanete jedným z nich čoskoro aj vy.
2. ) Pre koho sme?
PRE TÝCH, KTORÍ NEMAJÚ ČAS A CHUŤ SA UČIŤ DOMA, PRE ZAČIATOČNÍKOV,
VEČNÝCH ZAČIATOČNÍKOV, ALE AJ PRE POKROČILÝCH BEZ ROZDIELU VEKU.
Angličtina je svetovým jazykom, s ktorým prichádza do kontaktu každý z nás a to nielen za
hranicami Slovenska počas dovoleniek, študijných či pracovných pobytov, ale aj na domácej pôde.
Je súčasťou nášho života a je na každom z nás, či príjemnou, alebo zaťažujúcou.
Veď kto by to nepoznal...
- v rádiu hrajú pieseň; krásna melódia, príjemný hlas, ale čo text ? Pre Vás neznáma...
- v TV na CNN vysielajú celosvetové správy, ktoré vnímate len obrazovo, lebo textu nedokážete
porozumieť...
- na ulici Vás náhodne osloví skupinka anglicky hovoriacich turistov a vy len habkáte a rukami –
nohami sa snažíte vysvetliť kde je najbližšia banka, či zmenáreň a to sa štúdiu angličtiny venujete
už niekoľko rokov...
- pre nedostatok pracovných miest na Slovensku si hľadáte prácu vo Veľkej Británii, Írsku či na
Cypruse ; a napriek faktu, že noviny či internetové stránky sú preplnené aktuálnymi ponukami,
Vám sa prácu zohnať nedarí a dôvodom je Vaša nízka konverzačná úroveň angličtiny...
- angličtinu máte v malíčku, poznáte všetky gramatické kategórie, čítate knihy v A.J., Vaša slovná
zásoba je bohatá, písomný prejav by Vám mohol závidieť hocikto. Avšak strach z konverzovania
Vám bráni povedať súvislú vetu...
- máte dospelé deti, ktoré pracujú v zahraničí ; pozvánka na dovolenku však končí v koši, keďže
anglicky neviete a začať so štúdiom na „staré kolená Vám pripadá zahanbujúce...
Ak Vám je niektorá z opísaných životných situácií povedomá, potom sme tu aj pre Vás :
- Vás čerstvých začiatočníkov
- Vás, ktorí začínate so štúdiom zas a znova, ale bez viditeľného výsledku
- Vás, ktorí máte dobré „učebnicové“ vedomosti, ale slabšie komunikačné
- Vás, ktorí aj rozumiete, ale máte strach rozprávať
- Vás, ktorí viete rozprávať, ale chcete zlepšiť úroveň komunikácie a dosiahnuť plynulosť vo
vyjadrovaní sa
- Vás, ktorí chcete vycestovať za prácou do cudziny, ale obávate sa neúspechu práve kvôli
jazykovej bariére
- Vás, ktorí sa chcete naučiť rozprávať a tak sa stať do určitej miery nezávislými
- Vás, ktorí sa chcete držať hesla, že koľko rečí vieš, toľko krát si človekom
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