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Scénář

Kids&Us metoda spojuje 
přirozené schopnosti děti: učení 
se a digitální obratnost.

Vývoj

Jednou z charakteristických 
vlastností Kids&Us je 
monitorování vývoje studentů, 
které díky digitalizaci vede 
k přesnějším výsledkům a 
rychlejší zpětné vazbě.

Přizpůsobení 

Naše metoda roste stejným 
tempem jako naši studenti. 
V novém vzdělávacím prostředí 
se technologie i zkušenosti 
přizpůsobují každé věkové 
skupině a doprovází studenty 
dokud nedosáhnou nejvyšší 
jazykové úrovně.

Návaznost  

V čem byla metoda Kids&Us 
výjimečná, nadále zůstává naší 
prioritou pro každou úroveň.

∞ se vyvíjí s dobou, aby mohlo dětem nabídnout 
to nejlepší ze své podstaty: výuku ve školách a nově i online!

V Kids&Us se děti učí angličtinu přirozeně, ať se děje cokoliv. Svět se mění, 
stejně tak se mění naše děti. Žijte s Kids&Us přítomným okamžikem: 

Flexibilní metoda pro výuku angličtiny 
ve školách i z domova.
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Pevné základy metody ∞ 
zůstávají spojeny s výukou ve školách, 

stejně tak online.



Dynamické lekce 
Zábavné aktivity

Porozumění pomocí her

Spojuje učení a zábavu
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Osvědčená metoda
Úrovně a technologie přizpůsobeny každému věku

Úplné ponoření se do jazyka

Spojuje zkušenost a inovaci
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Spojuje kvalitu a komunikaci
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Vyškolený lektorský tým
Individuální přístup, reporty a schůzky

Neustálá informovanost o průběhu výuky



Vyvíjíme naši podstatu a obohacujeme učení našich studentů.
Svět dětí se odehrává současně “In and On”

Náš cíl je jednoduchý! Chceme děti doprovázet na cestě za lepší angličtinou. Nabízíme veškeré znalosti 
a dovednosti v živých lekcích, ale i online. Protože online svět je silnou součástí života našich dětí. 

Kids&Us propojuje svět dnešních dětí. 

Spojuje pocity a emoce
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