
MAP I S
Dizajnérka a výtvarníčka. Tvorí vo
vlastnom ateliéri na Honolulu, Hawaii.
Má skúsenosti s vyučovaním
angličtiny na rôznych úrovniach a
vekových kategóriách. Rada navrhuje
oblečenie, obľubuje umenie,
skateboarding a surfovanie. Pochádza
z Kolumbie, a preto rada číta a
konverzuje v španielčine aj angličtine. 

MOR G AN
Morgan pochádza z nádhernej
Kanady. Pomáha študentom už vyše
20 rokov. Vyučoval v Číne, Saudskej
Arábii a na Marshallových ostrovoch.
Obľubuje fotografovanie a cestovanie.
Rád debatuje so študentmi a pomáha
im zlepšovať sa v angličtine. 

D H I A
Vyštudovaný lektor so zameraním na
výchovu a vzdelávanie v anglickom
jazyku. Pôsobí na Hunan College of
Foreign Studies a na rôznych
jazykových akadémiách v Číne.
Svojich študentov aktívne zapája do
vyučovania a kladie dôraz na odlišné
potreby každého z nich. Je s ním
zábava hlavne kvôli jeho príjemnej
povahe a otvorenosti novým
priateľstvám. 

J A N A
Inštruktorka angličtiny v Kolumbii s
bohatými skúsenosťami s vyučovaním
angličtiny v Európe a Latinskej
Amerike. Jana je zhovorčivá, pozitívne
naladená a vždy rada povzbudí
svojich študentov rozprávať po
anglicky. Obľubuje cestovanie,
dobrodružstvo a jógu. Neustále
pristupuje k životu pozitívne a verí, že
každý sa dokáže naučiť rozprávať
anglicky. 

MAR T I N
Martin je inštruktor angličtiny na
College of the Marshall Islands. Má
bohaté skúsenosti s vyučovaním na
univerzitách a jazykových inštitúciách
na Fidži, v Číne a na Marshallových
ostrovoch. Študentov motivuje
zábavnou formou, a tým im pomáha
zlepšovať ich jazykové zručnosti. Má
rád leto, cestovanie okolo sveta a je
stále pozitívne naladený. 

A L E X
Alex je riaditeľom Študijného
oddelenia a školiteľom na Central
Pacific College na Honolulu, Hawaii.
Má bohaté skúsenosti s vyučovaním
anglického jazyka po celom svete.
Miluje surfovanie, rád griluje a trávi
voľný čas vonku s priateľmi. Venuje sa
aj rybárčeniu a rád objavuje nové
miesta. Je otvorený každej skvelej
konverzácii. 
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MER I S H K A
Merishka je rodená anglicky hovoriaca
lektorka z Južnej Afriky. Pôsobí ako
učiteľka anglického jazyka 7 rokov.
Mishka má vynikajúcu kvalifikáciu
(TEFL, Cambridge certifikát) a bohaté
skúsenosti s výučbou anglického
jazyka vo všetkých vekových
kategóriách.

B U R C U
Burcu je zábavná, ale tiež veľmi
disciplinovaná lektorka anglického
jazyka. Jej kvalifikácia a bohaté
skúsenosti sú veľkou pomocou pre
každého študenta, ktorí sa snaží
naučiť anglický jazyk. Burcu sa venuje
profesionálne výučbe angličtiny na
univerzite v Turecku už viac ako 10
rokov. Učenie je jej veľkou vášňou.

NOU R AN
Nouran pochádza z Egypta, ale žije a
pôsobí ako lektorka anglického jazyka
v Malajzii. Svojím študentom pomáha
naučiť sa plynule rozprávať po
anglicky, zapracovať na výslovnosti,
zvýšiť ich jazykové znalosti a
sebadôveru. Jej hodiny sú vždy plné
energie a zábavy. Vždy kladie potreby
svojich študentov na prvé miesto.

K A T R I N A
Katrina žije v New Yorku, hovorí tromi
cudzími jazykmi a v súčasnosti si robí
doktorát. Je skutočnou odborníčkou na
cudzie jazyky. Ako lektorka anglického
jazyka pôsobila aj v talianskom
Miláne. Angličtinu učí veľmi rada,
pretože ju považuje za dynamický
jazyk. Taktiež dúfa, že vás štúdium
angličtiny bude baviť rovnako, ako ju
baví učenie! 

J A C O B
Jacob je náš native English učiteľ zo
Spojených štátov amerických. Učí rád,
pretože mu to dáva možnosť stretávať
sa so študentmi z celého sveta a
zdieľať s nimi vedomosti zo svojho
rodného jazyka. Je veľmi trpezlivým
učiteľom, ktorý pomáha študentom
nadobudnúť sebavedomie pri
konverzovaní v anglickom jazyku.

A N D R E S
Andres pochádza z Kolumbie.
Študoval anglický jazyk a lingvistiku v
Spojených štátoch amerických a
pôsobí viac ako 10 rokov na rôznych
prestížnych jazykových inštitútoch.
Andres sa cíti byť dušou aj telom
učiteľom a veľmi rád pracuje so
svojimi študentmi na zlepšovaní ich
jazykových schopností.

V E E
Vee je naša native speaker učiteľka z
Kapského mesta v Južnej Afrike. Už jej
úsmev prezrádza, že hodiny angličtiny
s ňou sú pohodové a zábavné. Vee
hovorí, že možnosť sa učiť je jednou z
najväčších superschopností na svete,
pretože umožňuje učiteľom aj žiakom
učiť sa navzájom. Veľmi ju teší, ak
môže vidieť napredovanie svojich
študentov.

S I L V I A
Silvia pochádza z argentínskeho
Buenos Aires a je vždy pripravená
mať so svojimi študentmi tie najlepšie
online hodiny angličtiny, aké si vedia
predstaviť. Učiteľkou angličtiny je
veľmi rada aj preto, že jej to dáva
príležitosť spájať sa so zvyškom sveta.
Silvia veľmi rada pomáha svojim
študentom zlepšovať sa v angličtine. 



E D D I E
Eddie pochádza zo slnečného San
Diega v Kalifornii. Je naozajstným
profesionálom, ktorý si užíva každú
hodinu so svojimi študentmi. Pôsobil
ako učiteľ anglického jazyka v Číne,
Japonsku na Taiwane a v USA. Vďaka
Eddieho pozitívnemu prístupu sú jeho
online hodiny plné energie a zábavy.

S I M ON E
Simone je native speakerka
pochádzajúca z Južnej Afriky. Zároveň
je skúsenou certifikovanou lektorkou
angličtiny. Jej hodiny sú vždy poučné,
pozitívne a zábavné. Má skúsenosti s
výučbou dospelých, detí a tínedžerov.
Medzi jej koníčky patrí turistika,
čítanie a varenie, ale predovšetkým
rada pomáha študentom zdokonaľovať
sa v angličtine.

AMB E R
Amber je rodená anglicky hovoriaca
lektorka zo Spojených štátov
amerických. Má viac ako 10 rokov
pedagogickej praxe v rôznych
oblastiach podnikania. Amber
vyškolila pracovníkov v rôznych
zábavných a zaujímavých projektoch.
Študentom vie ľahko pomôcť, aby
porozumeli všetkým zložitým
problémom, ktoré sú spojené s učením
sa cudzieho jazyka.  

E M A N
Eman je skúsenou certifikovanou
lektorkou anglického jazyka s viac ako
10 ročnou praxou. Angličtinu
študovala a vyučovala v USA, v
súčasnosti pôsobí v Ománe. Rodená
egypťanka, so skúsenosťami z celého
sveta. Eman je veľmi pozitívna,
zábavná a zameriava sa na potreby
svojich študentov. 

Z O DWA
Zodwa pochádza z Kapského mesta v
Južnej Afrike. Je skúsenou
certifikovanou lektorkou anglického
jazyka. Zodwa dokáže svojím
študentom ľahko pomôcť so
zdokonalením gramatiky, jazykovej
plynulosti a výslovnosti. Je stále
pripravená povzbudiť študentov, aby
sa pri učení bavili a nebáli sa robiť
chyby.

R E G I N A
Regina žije v USA a pracuje na
univerzite v Texase. Jej vášeň pre
jazyky a vzdelávanie ju priviedla k
tomu, že sa stala učiteľkou angličtiny
a úspešnou školiteľkou pre učiteľov.
Jej perfektná znalosť anglického
jazyka jej umožňuje vysvetliť všetko
hravo a efektívne. Regina je vždy
rada, ak môže študentom pomôcť.

E R I K A
Erika je profesionálnou učiteľkou
angličtiny vo Vietname. Má bohaté
skúsenosti v medzinárodnom
obchodnom prostredí a manažmente.
Je nesmierne pracovitá a učenie
angličtiny si naplno užíva. Rada
odovzdáva svoje vedomosti z
anglického jazyka študentom všetkých
vekových kategórií.
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