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Sebevědomí v angličtině pro Adampol

Díky TEHESO se lidé ve společnosti Adampol učí plynulou angličtinu i za třísměnného provozu.

Společnost Adampol působí v oboru automotive na hlavních automobilových trzích v Evropě i mimo ni. 

Znalost angličtiny je proto u jejích zaměstnanců klíčová.

Úspěšné studium angličtiny bez překážek

Pro efektivní výuku angličtiny potřebovali ve společnosti Adampol vyřešit hned několik překážek. Tou první 

byl bezesporu třísměnný provoz a s ním spojená koordinace části zaměstnanců s jazykovou školou. K tomu 

navazoval i potřebný prostor pro výuku a lokace společnosti v průmyslové zóně.

Všechny uvedené překážky jsou pro TEHESO snadno překonatelné. Student se s lektorem setkává online 

na svém počítači. Lekce si pracovníci plánují každý dle svého kalendáře. Výuka je individuální a průběh lekcí 

je přizpůsoben na míru danému zaměstnanci. Zohledněna je úroveň jazyka, profesní zaměření i osobní cíle.

Zaměřeno na perfektní mluvený projev

Pro výuku angličtiny svých zaměstnanců požadovala společnost Adampol především zdokonalení v mluveném 

projevu. Tato potřeba byla pro jejich obor klíčovou.

Zkušení lektoři a správně zvolený přístup

Lektoři spolupracující s TEHESO jsou rodilí američtí mluvčí, navíc zkušení učitelé. Volí takové metody výuky 

angličtiny, aby bylo studium pro zaměstnance přátelské a přirozené. Díky tomu si studující brzy rozšíří svou 

slovní zásobu bez biflování slovíček. Učí se mluvit především v ucelených větách a v běžné konverzaci.

„Chtěli jsme poskytnout našim lidem výuku zaměřenou zejména na posílení konverzace a odbourání 

komunikačních bariér v cizím jazyce. Oceňujeme individuální přístup lektorů ke každému studentovi  

a přizpůsobení nejen z hlediska úrovně znalosti jazyka, ale také jeho profesním a osobním potřebám. Naši 

zaměstnanci se shodují, že studium s TEHESO jim dodává sebevědomí v mluveném projevu. Propojení našich 

zaměstnanců s americkými lektory bylo správným rozhodnutím.” 

Pracovníci Adampolu se s TEHESO učí mluvit anglicky plynule a s patřičným sebevědomím.
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Přirozená výuka neboli metoda TPR

TPR je zkratkou pro Total Physical Response. Tato metoda imituje přirozený proces učení jazyka. 

Student napodobuje a opakuje, co lektor dělá a říká. Učí se tak významům slov přirozenou 

formou bez nutnosti překladu.

TEHESO má vlastní vzdělávací program, s nímž je výuka intenzivní a přitom zábavná. S vývojem 

tohoto programu pomáhá Dr. Michael Carter, bývalý poradce Steva Jobse ve společnosti Apple.


