
            ELA  – English Language Attractive 
 

Nový, zábavný spôsob, ako si zlepšiť angličtinu... 
Kurzom, ktorý budete milovať. 

 
Úplne nový spôsob výučby:  

„Edutaintment“ – Učenie sa zábavou. 
 

Forma prispôsobená dnešnému spôsobu života. Užívateľ k učeniu využíva, to, s čím sa hrá najradšej:  
Smartphone, tablet, NTB,...kdekoľvek, aj na cestách, kedykoľvek, keď má čas a chuť a voľné ruky... 
 
Prečo Vás to bude baviť:  
Je to akčný film - napínavý príbeh s krimi-zápletkou a krásnou agentkou. 
Film je rozdelený do 60 scén. Na každú scénu potom nadväzujú jazykové cvičenia a dialógy. 
Pozriete si scénu filmu, následne robíte cvičenia a skúšate si dialógy. 
 
Vtiahnutie do deja: 
Vo filme sú zakomponované momenty, kedy priamo vy /kliknutím na tlačidlo/ rozhodnete, ako bude dej pokračovať. 
Navyše – riešite úlohy vyplývajúcu z priebehu – ako v PC hre, aby ste mohli pokračovať. 
 
Náročnosť kurzu a jazyka 
Postupne narastá úroveň aj bohatosť jazyka používaná vo filme aj náročnosť cvičení. 
Nie je vhodný pre úplných začiatočníkov /ktorý nevedia vôbec nič/. 
Je v súlade s európskym referenčným rámcom – CEF, pre úrovne A1, A2, B1, B2, C1. 
 
Edukatívne spojenie 
Kurz prepája akčný film, počítačovú hru, mobilnú appku,  s klasickým jazykovým kurzom.  
Hráč postupovať chce, lebo je to napínavé a vtiahne ho to do deja.  
Postupovať môže, len keď splní herné úlohy...(zvládnuteľné)  
Vzniká u neho silná vnútorná motivácia /vnútorný tlak na aktivitu a výsledky/ 
 
Výhody pre „Hráča“:  
Je voľný – slobodne sa rozhoduje - kde a kedy sa „hrá“, aj na ktorom vlastnom zariadení  
(aj na viacerých súbežne, bez ohľadu na operačný systém).  
Systém sleduje postup užívateľa a to ako zvláda učivo,  
podľa toho prispôsobuje na mieru vhodnosť a hustotu opakovania prebratého  
– aby užívateľ takmer nič nezabúdal. 
Systém synchronizuje postup daného hráča vo všetkých jeho zariadeniach /to znamená, že je jedno, ktorým sa pripojíte – vždy ste na 
tom istom mieste, kde ste skončili./ 
Samozrejmosťou je automatické vyhodnocovanie správnosti riešení. 
 
Čím je kurz výnimočný:  
Kurz používa unikátny vedecky vyvinutý algoritmus opakovania už naučeného 
(prebratého). Algoritmus sa prispôsobuje pre každého jednotlivca zvlášť. Preto 
študent takmer nič nezabúda, naučí sa viac a jeho vedomosti sú trvalé.  
 
Kurz v číslach: 
5 úrovní, 6400 cvičení, 4000 slov, 61 hier, 60 dialógov... 
Náročnosť dialógov rastie s úrovňou hráča. Rôzne druhy cvičení dopĺňa 
rozpoznávanie hovoreného slova a priame vedenie dialógov hráčom. 
 
Ocenenia: 
Kurz ocenený zlatými medailami, špičkovými odborníkmi na najdôležitejších 
svetových edukačných výstavách napr. BETT Show London, Media Award Cannes, 
Excellence Award London Bookfair, New York Festivals World’s Best TV & Film 2016 

 
Výrobca GARANTUJE zlepšenie Vašej úrovne o jeden stupeň. 

CHCEM OBJEDNAŤ 

http://nvo.sk/store/product/ela-1-ro%C4%8Dn%C3%A1-licencia

