SOUKROMĚ
ON-LINE Z TOKIA
V ČEŠTINĚ

+

nemusím nikam dojíždět
intenzitu lekcí si určuji já
lekce mi nikdy nepropadne
platím až po odučené lekci
výrazně rychlejší pokrok
100% času věnuje lektor mně
možnost individuální úpravy

–

cena (700 Kč/90 min.)

V dokumentu níže se dočtete více o možnostech soukromé výuky japonštiny.
Dozvíte se, zda-li je nabízený způsob studia pro Vás vhodný, a také se dozvíte
pár informací o mé osobě.
V současné době žiji v Tokiu, proto výuka probíhá zásadně po internetu.
rene.ochiai@icloud.com
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O kurzu

Také Vás nebaví kurz, do kterého dochází deset lidí, z nichž osm
se doma nijak nepřipravuje? Nechcete nebo nemůžete nikam
dojíždět? Nechcete hradit kurzovné na celé pololetí?
Můj kurz je vhodný pro zájemce o soukromou výuku, kteří mají
speciální požadavky. Při soukromé výuce je pokrok ve studiu
mnohem rychlejší. Kurz probíhá on-line, ale nejedná se o žádný
počítačový program. Jde o výuku přes Skype (videotelefon), kdy
se Vám lektor věnuje 100 % domluveného času.
Kurz je možné po první lekci upravit tak, aby byl plně v souladu
s Vašimi požadavky a potřebami. Většina studentů má zájem
o lekce s frekvencí jedenkrát týdně a v délce 90 minut. Během
kurzu se s nikým neseznámíte, ani si neodpočinete. Kurz je
intenzivní a je zapotřebí, aby se student na každou lekci řádně
připravoval. Jedná se o lekce, které začínají na minutu přesně
a nikdy nejsou kratší, než je domluveno. Během lekcí nepracujete
v kolektivu dalších studentů, nehledáte ve slovníku, nic nepíšete. Nepromarníte jedinou vteřinu. Veškerý čas mluvíte výhradně
s lektorem. Postupuje se podle japonské učebnice „Minna no
Nihongo“. Učební materiál je zahrnut v ceně kurzu a studenti ho
obdrží po mailu.

Začínáme

Máte-li zájem o první lekci, postupujte dle uvedených bodů:
1. Napište mi email a navrhněte několik termínů pro první lekci
2. Brzy Vám odpovím a jeden z termínů závazně potvrdím, případně navrhnu jiné časy
3. Nemáte-li Skype, nainstalujte si program (www.skype.com)
a přidejte si mě do kontaktů (mé Skype jméno je: „rene.ochiai“).
4. V domluvený čas buďte on-line. Zavolám Vám na minutu přesně.
5. Během první lekce bych se od Vás rád dozvěděl, proč se
potřebujete japonsky naučit, jak rychle a jaká máte od kurzu i mé
osoby očekávání. Poté Vám navrhnu průběh výuky a nebudete-li
mít námitek, pustíme se do studia.
6. Budete-li mít zájem v kurzu pokračovat, domluvíme na konci
lekce další setkání a obdržíte domácí úkol.
7. Po skončení výuky lekci prosím uhraďte na účet
791571001/5500.

Pokračujeme

Na konci každé lekce se domluvíme na příštím termínu. Můžete
mít lekce pravidelně ve stejný den a hodinu, pokaždé jinak nebo
výuku kdykoliv ukončit.
Pokaždé obdržíte domácí úkol, který do příští lekce vypracujete.

Q&A

Je první lekce zdarma?

Není. Můžete brát první lekci jako zkušební, ale zdarma není.
Neukončíte-li výuku v prvních třiceti minutách, musíte lekci zaplatit.

Co si mám na lekci připravit?

Cokoliv k zápisu poznámek. Někdo používá textový editor, jiný
tužku a papír.
Napište si všechny dotazy, které Vás napadnou. Veškeré studijní
materiály připravuji já a jsou zahrnuté v ceně lekce. Vše potřebné
zasílám emailem.

Kolik lekce stojí?

700 Kč za 90 min. lekci.

Jak mám zaplatit?

Po skončení každé lekce odešlete kurzovné na účet
791571001/5500.
Vždy do poznámky napište „Japonština“, Vaše celé jméno
a datum proběhlé lekce.
Př.: Japonština - Jan Novák 1.9.2016.

Jak často a jakým způsobem se mám učit?

Čím více, tím lépe. Nejméně však dvě hodiny před naší další lekcí.
Vždy Vám vysvětlím, na čem je nutné doma pracovat, jaký je
domácí úkol a co budeme probírat příští lekci.
Za rok studia byste měl/a být schopen/schopna plynně japonsky
hovořit.

Kdy můžu výuku ukončit?

Jedná se o soukromou výuku a hradíte si každou lekci zvlášť.
Žádné lekce si nepředplácíte, a výuku tudíž můžete ukončit,
kdykoliv uznáte za vhodné.

Jaké jsou storno podmínky?

Po každé lekci se domluvíme na dalším termínu. Stane-li se, že
nebudete mít čas v domluveném termínu, okamžitě mě informujte krátkým emailem. Email pošlete také v kopii na moji mobilní
emailovou adresu „rene.ochiai@softbank.ne.jp“.
V případě, že opakovaně zrušíte lekci méně než 24 hodin před
jejím začátkem, budu po Vás na další lekci požadovat uhrazení
propadlého termínu.
V případě, že několikrát na lekci zapomenete, budete si muset
najít jiného učitele. Prosím respektujte můj čas tak, jako já
respektuji ten Váš.

Učební materiály Vám zašlu včas emailem.

Co dělat v případě, že nastane výpadek internetu?

Na začátku každého týdne obdržíte hromadný email, ve kterém
Vám připomenu další domluvenou lekci a ve zkratce domácí úkol.
Vaše adresa bude ostatním skryta. Na konci emailu naleznete
zajímavý učební materiál.

Mohu dostat za lekce fakturu?

Není-li domluveno jinak, každá lekce se platí zvlášť.

Pravidla

Očekává se Vaše plná pozornost a pilná domácí příprava. Po lekci
obdržíte domácí úkol, jehož zpracování Vám zabere několik hodin.
Bez domácí přípravy není tato výuka možná. Se studentem, který
není ochoten věnovat čas domácí přípravě, se musím bohužel
rozloučit. Máte-li zájem jen o konverzační popovídání u kávy,
vyberte si prosím z jiných (a mnohem levnějších) kurzů.
Během lekcí se prosím okamžitě zeptejte na cokoliv, co Vás
zajímá. Zde není nutné brát ohled na jiné studenty jako v případě
hromadného kurzu. Látku, která Vám dobře půjde, probereme
velmi rychle. Narazíme-li na překážky, strávíme vysvětlováním
a opakováním i několik lekcí, dokud vše řádně nepochopíte.
Během lekce není možné jíst a Váš mobilní telefon by měl zůstat
vypnutý. Chovejte se prosím profesionálně a s respektem k mému
času. Lekce nelze nahrávat.

rene.ochiai@icloud.com

V tomto případě se lekce neplatí. Po zprovoznění internetu se domluvíme na náhradním termínu. Taková situace je z dosavadních
zkušeností velmi výjimečná.
Bohužel fakturu Vám vystavit nemůžu. Po odstěhování se do
Japonska jsem živnost lektora v ČR ukončil.
Nyní podle japonských zákonů mohu tyto lekce provozovat
v omezeném množství bez zdanění. Vše je legální, ale fakturu
Vám nevystavím.

Jak sdělit svoji kritiku či nápad?

Každá kritika je vítaná. Nikdo by neměl mít špatný pocit ze sdělení
jakékoliv kritiky či nápadu na zlepšení výuky.
Veškerá kritika a nápady mohou být kdykoliv sděleny buď během
lekcí, nebo prostřednictvím emailu.

Jak mám postupovat, když se nestihnu na domluvenou
lekci připravit?
Lekci nerušte! S domluveným časem počítám. Nestihnete-li se
připravit, uděláme domácí úkol spolu a vše před další látkou
zopakujeme.

© 2016 rené ochiai

Rady

1. Být vždy včas připraven u počítače. Začínáme přesně!
2. Okamžitě se bez ostychu zeptat na cokoli, čemu nerozumím
nebo co mě zajímá.
3. Dělat si během lekcí poznámky. Po skončení si ze Skypu
vypsat (zkopírovat) nová slovíčka.
4. Den po lekci si vše zopakovat (cca 30 min.), o víkendu udělat
domácí úkol (cca 60 min.), ráno před lekcí si vše zopakovat
a přečíst si po sobě domácí úkol (cca 30 min.).
5. Každou otázku, která mě doma napadne, si zapsat.
6. Pořídit si notýsek na slovíčka a každý den cestou do práce či
školy vše procvičovat.
7. Jednou týdně se podívat na japonský seriál nebo film.
8. Zahodit stud a pustit se do řeči s každým Japoncem/Japonkou.

Technické okénko

Po čtyřech letech práce v japonských továrnách a několika
krátkých cestách do Japonska, jsem se rozhodl nastoupit na
jednoroční jazykové studium pro pokročilé v Tokiu.
Po návratu se mi nechtělo vracet zpět do práce jako tlumočník,
a tak jsem se začal živit jako lektor a občasný tlumočník na volné
noze. Docházel jsem učit do různých škol, kaváren, firem a po pár
letech si otevřel vlastní kurzy. Kurzů bylo čím dál více, studentů
ještě více a podle ohlasů byli všichni spokojeni.
Aby toho nebylo málo, zamiloval jsem se do jedné slečny na
ambasádě a poté, co jsme se vzali, jsme se odstěhovali natrvalo
do Tokia. Zde se především věnuji kaligrafii. Přestože jsem Čech,
Japonsko mě obklopuje ze všech stran. Někdy ho miluji a jindy
nenávidím. Rád učím japonštinu a pomáhám dalším lidem otevřít
„dveře“. Ty, které bez znalosti jazyka zůstávají zavřené.

Doporučení

Zbyněk

1. Máte-li slabé připojení na Wi-Fi, připojte počítač k internetu
kabelem.
2. Před začátkem lekce musíme oba mít na Skypu status „On-line“.
3. Po začátku lekce změňte status na „Do not disturb“
4. Světlo namiřte na Vás nikoliv do kamery.
5. Použijte sluchátka s mikrofonem. Zabráníte tím ozvěně.
6. Pro platbu použijte internet banking. Není nutné chodit do
banky či na poštu.
7. Pro případ výpadku na straně Skypu, si prosím jako záložní
možnost zřiďte účet na sociální síti Google +. V případě nefunkčního Skypu, použijeme Hangout (obdoba Skypu).

O mně

René Ochiai
*1979
Email
rene.ochiai@icloud.com
Skype
rene.ochiai

I když mě Japonsko dlouhou dobu lákalo, s Japonštinou jsem
začal až kvůli cestě do Japonska. Hledal jsem několik učitelů, ale
nikdo z nich mi nebyl schopen pořádně nabídnout individuální
výuku. Naštěstí jsem narazil na Reného, který se ihned od první
chvíle ukázal být solidní v jednání, příjemný, přátelský a hlavně
aktivní ve výuce. Hned ze začátku výuku nasměřoval přesně
podle mých představ – co nejrychleji si vžít užitečný základ pro
komunikaci s Japonci. Po návratu z Japonska jsem se rozhodl
s Reném pokračovat. René se několikrát ujišťoval, jestli mi výuka
vyhovuje, nechci-li něco změnit, popř. doporučil jakým směrem se
ve výuce vydat. Hodiny jsou vždy zábavné, naplněné i poznáním
Japonců jako takových, které vám možná nesdělí nebo nevysvětlí
leckterý japanolog, ba snad ani Japonec. Nelituji jediné lekce.

Nora
Oči stále modré kulaté, vlasy - přestože neobarvené - špinavě
blonďaté, jméno napůl japonské, ale stále Čech.
Mému zájmu o japonštinu předchází zájem o bojové umění
Aikidō a posléze kaligrafii. Jakožto nevalný student jedné pražské
základní školy jsem z neznámých důvodů naprosto propadl čemukoliv, co bylo japonské. Po revoluci v roce 1989 se do Československa dostalo mnoho odvětví asijských bojových umění a já si
vybral Aikidō, které mě ani trochu neomrzelo dodnes. Následoval
kurz japonské kaligrafie organizovaný Japonskou základní školou
v Praze, kde jsem se poprvé seznámil s Japonci a do Japonska
se zamiloval. Bohužel jsem dlouhé roky nechápal, že „dveře“
zůstanou zavřené a bez japonštiny je nikdy neotevřu.
Vše se změnilo s nástupem na pomaturitní studium japonštiny,
kde jsem se naučil základy a po roce studia se stal tlumočníkem.
V té době se po celé republice stavěly japonské továrny a byl
naprostý nedostatek tlumočníků. Japonci byli vděční za jakoukoliv
znalost japonštiny a já byl vhozen do vody. Začátky byly velmi
krušné. Po deseti hodinách tlumočení každý den jsem i já vystřízlivěl a pochopil, že ne vše, co je japonské, je svaté.

rene.ochiai@icloud.com

S Reném jsem se seznámila na letním intenzivním kurzu japonštiny. Protože mi jeho styl výuky vyhovoval, navštěvuji již rok
a půl jeho lekce výuky japonštiny. Ze začátku jsem měla obavy,
jak zvládnu v tomto věku (69 let) výuku dalšího jazyka. Díky jeho
pedagogickému talentu a schopnosti každého povzbudit a ocenit
i jeho drobné pokroky, se mi to daří. Přitom je jako učitel náročný.
Studovala jsem předtím již angličtinu a francouzštinu a Reného
považuji za jednoho z nejtalentovanějších učitelů jazyků, se kterými jsem se setkala.
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Lukáš

Konničiwa, jmenuji se Lukáš a je mi 13 let. K japonštině jsem se
podobně jako René dostal díky japonskému bojovému umění (karate). Momentálně se učím přes dva roky a stále mě to velmi baví.
Je to hlavně díky Reného zábavnému a přátelskému přístupu k
výuce. Lekce japonštiny doplňujeme zajímavostmi o životě
v Japonsku. Po dvou letech studia jsem schopen vést rozhovor
v japonštině a japonsky psát.

Tomáš

Anya

This year I have finally decided to start studying Japanese,
something I have been planning to do for a long time. I have
found Rene‘s classes just by simple internet search. I was really
excited to start and really enjoy our lessons, they are fun and very
informative, and the teaching methods Rene uses are perfect!
Rene‘s knowledge of Japanese culture is impressive, not only he
knows the language and is a great teacher who is very positive
and motivational, but also takes a great interest in culture and
arts, like mastering Japanese calligraphy. It is very motivational to
see a teacher so passionate about his subject! I can recommend
Rene‘s classes for anyone who wants to improve their Japanese
or a complete beginner, studying Japanese is really fun and you
will learn a lot of new things about Japan!

Carlos

S nadsázkou se dá říct, že bez svého učitele Reného bych se
nedomluvil. Je to tak, Japonštinu potřebuji ke své práci, neboť
mám na starosti projekty realizované v Asii a i v Japonsku.
A jak je známo, každého potěší, když alespoň trochu mluvíte jeho
jazykem, to platí i v Japonsku, kde mě znalosti „vštěpované“ při
hodinách Japonštiny velmi pomohly i vzhledem k lepšímu základnímu porozumění mých partnerů. Nejenom partnerů, ale i nových
přátel, které jsem si po mnoha cestách do Japonska našel.
Svého výběru učitele určitě nelituji, protože jsem získal potřebnou orientaci v gramatice a jazyku samotném a jsem schopen
vyjádřit a požádat o běžné každodenní věci v restauraci, hotelu,
taxi při běžné zdvořilostní komunikaci. Pozitivem je, že hodiny
jsou vedené v přátelském a zábavném duchu, takže nikoho
nenudí a vždy jsou modifikovány s ohledem na potřeby studenta
a vše vychází i z praktických znalostí jazyka. Nezbývá mi nic
jiného, než každému, kdo chce začít s tímto zajímavým jazykem,
svého učitele jen doporučit.

PLATBA

I‘ve been looking for a Japanese teacher that could teach me in
English and René was definitely a great find. His method is efficient
and perfectly adapts to my needs, even more, his classes are dynamic and refreshing! I‘ve always had native Japanese teachers but
I find no difference now with him. I really recommend René for any
learning needs (grammar, conversation, even Japanese culture).
Děkuji za přečtení!
Chcete-li jednu lekci zkusit, napište mi email. Znáte-li někoho,
koho by tato nabídka mohla zajímat, přepošlete mu ji prosím.

SKYPE NEFUNGUJE

700 Kč po lekci
791571001/5500
„Japonština - Jan Novák 1.9.2016“

lekce bude na Hangoutu

RUŠÍM LEKCI

zkouším 15 min.
lekce se ruší
po připojení – email
náhradní lekce

ihned zprávu na
rene.ochiai@icloud.com
rene.ochiai@softbank.ne.jp
rene.ochiai@icloud.com

BEZ INTERNETU
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