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A Don’t Panic Angol Nyelviskola az ország legmodernebb, mégis bárki számára 
elsajátítható nyelvtanulási módszerrel rendelkezik. A mai világban az egyik 
legnagyobb hátrány ha az angol nyelv valamilyen szintű tudása nélkül „létezünk”. 
Ennek hiánya kihathat a vállalat fejlődésére is. A Don’t Panic tudja, hogy a jó 
nyelvtudás segíti az emberi kapcsolatok kialakítását, az üzleti kapcsolatépítést, 
és lehetővé teszi, hogy a tárgyaló felek ne csak hallják, hanem valóban értsék is 
egymást.
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Miért tanuljanak velünk? Hogyan fogják 
elérni a céljaikat a nyelvtanulásban?

Az óráink 100% beszédközpontúak, ez azt jelenti, hogy folyamatosan angolul 
beszélnek a diákjaink az órán, nem használjuk a hagyományos poroszos 
nyelvoktatást.

Mit értünk ez alatt? Nyelvtani tesztek végtelenségig való töltögetését, fordítást, 
szódolgozatokat, magoltatást, stresszt és demotivációt.

Megmutatjuk és megtanítjuk a hallgatóknak, hogyan fejlesszék rohamosan az 
angol beszédüket. Nyelvtanulási módszereket is beépítünk az órákba. Célunk, hogy 
magabiztosan és folyékonyan kommunikálhassanak az üzleti partnerekkel, vagy 
akár a való életben.

A DP szembeszáll az elavult nyelvoktatási módszerekkel, és közvetítő nyelv (a 
hallgatók anyanyelve, jelen esetben a magyar) használata nélkül tanít.

A külföldön élők is ezért tanulnak meg sokkal gyorsabban angolul, hisz ott sem 
könyvekből magolják az angolt, hanem akarva-akaratlanul is beszélniük kell, és ez 
a leggyorsabb formája a fejlődésnek.
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Ami még egyedivé teszi az iskolánkat, az a 
Hybrid-módszer

Avagy a klasszikus és újhullámos nyelvtanulás gyermeke

A beszédközpontú óráink mellé opcionálisan választható a Hybrid. Az országban 
egyedülálló módon ötvöztük az iskolai órákat az e-learning oktatással, méghozzá 
úgy, hogy mindkét módszerből a legjobbat hoztuk.

A Hybrid egy olyan e-learning tanfolyam, melynek keretein belül az angol tanuló 
egyszerre fejlesztheti a beszédkészséget, nyelvtanát, szókincsét tankönyvek és 
videós oktatóanyagok segítségével. Az e-oktatóteremben személyesen Vas Timi 
fogja tanítani a tanulót videós oktatás keretein belül, az ő segítségével haladhat 
végig a tankönyv és munkafüzet moduljain. A videós oktatóanyagok 0–24 órában 
elérhetőek, bármikor, akár többször is visszanézhetőek, azonban végig úgy tanulhat, 
mintha egy nyelviskolába menne el.
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Miért egyedülálló módszer ez?

• Mert egyszerre offline és online
• Beszédközpontú, mégis kiemelten fókuszál a nyelvtanra
• Mindenki saját maga osztja be, mikor szeretne tanulni
• Egyesíti a legmodernebb technikai megoldásokat a személyes oktatás 

varázsával

Minden diákunk havonta havi haladási riportot kap. Ez egy visszajelzés az elmúlt 
egy hónapról, hogy mennyit fejlődtek, emellett havonta többször a diákoknak is 
értékelniük kell az órákat. 

A Don’t Panic csapata maximálisan törekszik a megrendelő igényeinek figyelembe 
vételére, pl. a tanulók munkaidejének kezdete és vége, váratlan túlórákhoz való 
alkalmazkodás, flexibilis és együttműködő az időközben felmerülő problémák 
megoldásában.

A megrendelő kérheti, hogy ki kivel kerüljön össze; 
ezt a csoportok összeállításánál szem előtt 
tartjuk, ha az nem ütközik a nyelviskola 
szakmai megközelítésének módjával és 
elveivel, továbbá az egy csoportba szánt 
hallgatók is megközelítőleg egy szinten 
vannak. A csoportbeosztások bármikor 
alakíthatók. 

Az oktatásunkra 100%-os 
pénzvisszafizetési garanciánk van, 
ami annyi jelent, hogy ha a harmadik 
alkalom után azt a visszajelzést kapjuk, 
hogy nem tetszettek az órák, akkor 
visszakapják a befizetett összeget.
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Referenciáink a teljesség igénye nélkül:

• Knorr-Bremse Hungary
• Job Evolution Nonprofit Kft.
• Starkey Laboratórium Kft.
• Iskolánk egyéni tanulói 1500+
• Online hallgatók  14 000+

Amennyiben Magyarországon egyedülálló, innovatív módszerünk, szakmai 
felkészültségünk, valamint referenciánk elnyerte tetszésüket, a további 
együttműködés reményében várjuk megtisztelő megkeresésüket.


