
  

Angličtina na profesionální úrovni rychle a efektivně 
 

V obyčejných podmínkách zabere dosažení úrovně vysokoškolské angličtiny „Proficient“ více 

než 7 let. Zrychlete proces učení a porozumění mluvené i psané angličtině Vašich studentů 

využitím produktů Fast ForWord a Reading Assistant, které jsou založené na rozvoji 

základních kognitivních a jazykových dovedností. 

 

Fast ForWord je online intervenční 

program, který využívá poznatků o 

plasticitě mozku – schopnosti mozku 

měnit se, a tak zrychlit učení se jazyku. 

Fast ForWord  

• Vytváří správný otisk anglických 

hlásek v mozku 

• Pomáhá urychlit absorpci 

angličtiny 

• Učí novou slovní zásobu 

• Rozvíjí porozumění a správné 

následování instrukcí 

• Obsahuje všechny formy anglické 

gramatiky, od jednoduchých 

gramatických struktur až po 

komplexní 

Reading Assistant je jedinečný online 

nástroj pro čtení, který využívá 

patentovanou technologii rozpoznání řeči. 

 

Reading Assistant 

• Je trpělivým, neodsuzujícím 

posluchačem 

• Opravuje studenta, když vynechá 

slovo nebo slovo špatně vysloví 

• Buduje pocit jistoty v mluvené a 

čtené angličtině 

• Pomáhá v plynulosti mluvení a 

čtení 



 

Zamrznutí na úrovni „Intermediate“?

Nenechte své studenty zamrznout na jedné 

úrovni. Mnoho studentů angličtiny „zamrzá“ a 

nedaří se jim překonat základní a střední úroveň

Studiemi je potvrzené, že studenti používající na 

podporu výuky angličtiny program Fast ForWor

se v 68% posunuli z úrovně „Intermediate“ do 

úrovně „Proficient“ za dobu kratší než 1 rok

 

Výzkumem prokázáno 

• Fast ForWord je jediný intervenční 

program vytvořený neurovědci tak, aby 

procvičovaly základní jazykové dovednosti 

a čtenářská gramotnost a současně se 

trénovaly i kognitivní dovednosti: paměť, 

pozornost, analýza/zpracování

informací. Když jsou tyto 4 klíčové 

kognitivní dovednosti rozvíjeny současně, dochází k

• Studenti mohou dosáhnout během 3 měsíců takového pokroku, jakého v

jazykových kurzech a výukách dosáhnou nejdříve za 2 roky. 

 

Jak to funguje? 

Studenti pracují v cvičeních, která 

připomínají počítačovou hru a budují si 

jazykové dovednosti, čtenářská 

gramotnost a kognitivní dovednosti. 

Všechna cvičení se adaptují s každým 

kliknutím myši úrovni studenta

 

na úrovni „Intermediate“? 

Nenechte své studenty zamrznout na jedné 

úrovni. Mnoho studentů angličtiny „zamrzá“ a 

nedaří se jim překonat základní a střední úroveň. 

Studiemi je potvrzené, že studenti používající na 

podporu výuky angličtiny program Fast ForWord, 

úrovně „Intermediate“ do 

za dobu kratší než 1 rok. 

Fast ForWord je jediný intervenční 

program vytvořený neurovědci tak, aby se 

základní jazykové dovednosti 

a čtenářská gramotnost a současně se 

trénovaly i kognitivní dovednosti: paměť, 

/zpracování a řazení 

Když jsou tyto 4 klíčové 

kognitivní dovednosti rozvíjeny současně, dochází k dramatickému zrychle

Studenti mohou dosáhnout během 3 měsíců takového pokroku, jakého v

jazykových kurzech a výukách dosáhnou nejdříve za 2 roky.  

cvičeních, která 

připomínají počítačovou hru a budují si 

dovednosti, čtenářská 

gramotnost a kognitivní dovednosti. 

cvičení se adaptují s každým 

kliknutím myši úrovni studenta, takže 

dramatickému zrychlení učení. 

Studenti mohou dosáhnout během 3 měsíců takového pokroku, jakého v normálních 



 

nedochází k tomu, aby student musel zdlouhavě procházet pro něj snadným cvičením nebo 

naopak, že by program nabízel cvičení

postupuje svým tempem. Zvládnutí jednoho modulu může trvat pár týdnů nebo i měsíců 

záleží na tom, kolik času denně cvičením strávíte a jak vám to půjde.

Studenti jsou stále motivováni –

motivaci, aby byly upevněny nové dovednosti.

Intervence se děje v každém potřebném okamžiku. Program disponuje mohutným administračním 

systémem, který se jednoduše ovládá a který poskytuje vhodná 

materiály na podporu jevů, ve kterých student stagnuje.

 

Jednoduše použitelné reporty 

Pedagogové mohou monitorovat výsledky 

práce jednotlivých studentů, ale i tříd či 

jinak zvolených skupin studentů.

jasnou a rychlou informaci o tom, jak který 

student postupuje a jak mu výuka 

v programu jde. 

Z administračního systému mohou 

automaticky generovat reporty o postupech 

studentů, o jejich pravidelnosti 

v čem momentálně chybují.  

Vyzkoušejte nové, 

všeho, co jste kdy 

 

nedochází k tomu, aby student musel zdlouhavě procházet pro něj snadným cvičením nebo 

naopak, že by program nabízel cvičení, která jsou příliš pokročilá pro schopnosti studenta. Každý 

postupuje svým tempem. Zvládnutí jednoho modulu může trvat pár týdnů nebo i měsíců 

záleží na tom, kolik času denně cvičením strávíte a jak vám to půjde.  

– přesně v pravý čas poskytuje každé cvičení studentovi vhodnou 

motivaci, aby byly upevněny nové dovednosti. 

každém potřebném okamžiku. Program disponuje mohutným administračním 

systémem, který se jednoduše ovládá a který poskytuje vhodná intervenční cvičení nebo studijní 

materiály na podporu jevů, ve kterých student stagnuje. 

Jednoduše použitelné reporty  

mohou monitorovat výsledky 

práce jednotlivých studentů, ale i tříd či 

jinak zvolených skupin studentů. Mají tak 

chlou informaci o tom, jak který 

student postupuje a jak mu výuka 

administračního systému mohou 

automaticky generovat reporty o postupech 

studentů, o jejich pravidelnosti i o tom, 

 

Vyzkoušejte nové, ověřené metody, odlišné od 

kdy při učení se jazyka vyzkoušeli.

nedochází k tomu, aby student musel zdlouhavě procházet pro něj snadným cvičením nebo 

, která jsou příliš pokročilá pro schopnosti studenta. Každý 

postupuje svým tempem. Zvládnutí jednoho modulu může trvat pár týdnů nebo i měsíců - vše 

pravý čas poskytuje každé cvičení studentovi vhodnou 

každém potřebném okamžiku. Program disponuje mohutným administračním 

intervenční cvičení nebo studijní 

, odlišné od 

při učení se jazyka vyzkoušeli. 


