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SLOVAK VENTURES
Kariéra

Spoločnosť Slovak Ventures hľadá do 
svojho tímu novú posilu.

ELT lector
Good understanding of Teaching

enviroment 
High level of communication 

at seminars and conferences.

Please send your aplication 
for Iveta Hermann

ihermann@venturesbooks.com

KONFERENCE A WEBINÁŘE

Blended Learning
10. 4. 2013 Bratislava, Hotel Crowne 

Plaza
Pozývame Vás na konferenciu pre učiteľov 

a lektorov anglického jazyka
zameranú na inovatívne spôsoby a novin-

ky vo výučbe anglického jazyka.
Na konferencii sa zúčastnia renomovaní 

zahraniční lektori.
http://www.venturesbooks.sk/sk/konferencie/kon-
ferencie-seminare/konferencie-blended-learning

Workshop – New trends in English 
teaching 6. 4. 2013, 9:00

 Mgr. Dana Kecskésová, PhD.
Každý účastník workshopu získa titul – 
Essential Teacher Knowledge ZDARMA.

ČLÁNKY A NOVINKY

Vydavateľstvo PEARSON a Slovak 
Ventures zorganizovali konferenciu 
pre učiteľov anglického jazyka zo 

stredných škôl a lektorov jazykových 
škôl pod názvom 

It ´s all about Choices.

Bližšie informácie ako i postre-
hy účastníkov nájdete v sekcii 

Média a tlačové správy.
http://www.venturesbooks.sk/sk/o-nas/me-

dia-tlacove-spravy

It´s all about... CHOICES!
Tento mesiac ste mohli na našich stránkach zazna-
menať extra materiály k novému kurzu pre stredné 
školy. CHOICES je nová učebnica pre stredné školy od 
skúseného autorského tímu Michaela Harrisa a Anny 
Sikorzyńskej. Toto autorské duo sa podieľalo už na 
tvorbe učebnice New Opportunities. Svoje skúsenosti 
s tvorbou využili v tomto unikátnom kurze a zároveň 
CHOICES obohatili o autentické materiály z BBC a 
Chanel4.
http://www.venturesbooks.sk/sk/choices-marec

Viac o tomto kurze ste sa mohli dozvedieť taktiež z 
metodologickej konferencie It ´s all about Choices, 
ktorá sa konala v Bratislave pred niekoľkými dňami. 
Viac informácii o tejto akcii sa dozviete v sekcii http://
www.venturesbooks.sk/sk/o-nas/media-tlacove-spravy/clanok-k-
-choices
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MAREC s CHOICES

Our Discovery Island
Nová učebnica , ktorá hravým spôsbom 
zoznamuje deti s angličtinou. Vstúpte 

do sveta, kde je učenie 
dobrodružstvom.

Maturita Activator
Intenzívna príprava na maturitu 

z angličtiny. Maturitné témy, slovná 
zásoba, množstvo cvičení,

Prehľad gramatických javov a ďalšie.

Speakout
Učebnica pre dospelých, ktorá obsahuje 

autentické materiály z BBC. 
Podporuje rozvoj komunikačných 

zručností.



Konferencia Choices 21.3.2013 - Bratislava
Dňa 21. 3. 2013 sa vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére konala v priestoroch Hotela Crowne 
Plaza v Bratislave konferencia pre učiteľov a lektorov anglického jazyka pod názvom – It´s all about 
Choices. Konferenciu organizovala spoločnosť Slovak Ventures v spolupráci s vydavateľstvom 
PEARSON. Cieľom konferencie bolo ukázať účastníkom možnosti inovatívnych foriem výučby anglického 
jazyka.
Na príklade učebnice Choices z vydavateľstva PEARSON bola demonštrovaná integrovaná výučba 
všetkých zručností využiteľných v 21. storočí. Pre zúčastnených učiteľov stredných škôl a lektorov
 jazykových škôl bol pripravený zaujímavý program.

Hlavným prednášajúcim bola Anna Sikorzynska, ktorá je spoluautorkou nielen Choices ale aj iných 
známych a úspešných titulov z vydavateľstva PEARSON – Challenges, New Challenges, Opportunities 
a New Opportunities. Jej príspevok bol zameraný na možnosti flexibilného a moderného spôsobu vo 
výučbe angličtiny, ktorú rad učebníc Choices poskytuje. Rozmanitosť a možnosť výberu  z materiálov a 
metód v Choices uľahčujú výučbu jazyka učiteľom aj študentom.

Reakcie účastníkov:
Simona Túryová: „It was very useful.“
 Natália Loneková: „Interesting presentation.“
Sandra Kardosová: „It was fantastic, simple and understandable.“
Silvia Osčitá: „Another, well- prepared event for teachers. Thank you.“
PhDr. Iveta Janikovičová: „The first presentation was super, I enjoyed it a lot.“

Do pozornosti:
10. 4. 2013 sa koná ďalšia konferencia organizovaná Slovak Ventures Blended Learning.
Bližšie informácie nájdete v časti konferencie. 
Registrujte sa emailom na info@venturesbooks.com alebo využite registračný formulár 
priamo na našom webe www.venturesbooks.sk/sk/konferencie/konferencie-seminare/konferencie-blended-
-learning.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Slovak Ventures

www.venturesbooks.sk


