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Szkoła językowa
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Szkoła językowa w Zielonej Górze zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe na naukę języka angielskiego.
Zajęcia odbywają się w małych grupach i prowadzone są przez doświadczonych lektorów. Szkoła zapewnia
autorski podręcznik, jak również dostęp do platformy nauczania online, która umożliwia ćwiczenie
umiejętności słuchania, pisania i naukę gramatyki w warunkach domowych. Sporym zainteresowaniem cieszy
się kurs angielskiego dla pracowników firm, w trakcie którego słuchacze przyswajają specjalistyczne
słownictwo, doskonalą wymowę i ćwiczą płynność na wszystkich poziomach zaawansowania.

TRENING KOMUNIKACJI
Ambicją szkoły jest nauka żywego języka, co jest możliwe poprzez wprowadzenie do programu zajęć
elementów mowy potocznej. Nasi uczniowie powinni być w stanie bez trudności porozumieć się ze
społecznością anglojęzyczną niezależnie od miejsca przebywania. Pozostawiamy słuchaczom prawo wyboru
pomiędzy lektorem pochodzenia polskiego a Native Speakerem.

ZAJĘCIA DLA DZIECI
Szkoła zaprasza dzieciaczki już od 5 roku życia. Lekcje prowadzone są w ulubionej przez dzieci formie
zabawy, która podtrzymuje wrodzoną ciekawość dziecka i nie tłumi indywidualności małego studenta.

TOTAL IMMERSION
Sam termin oznacza zanurzenie się w języku poprzez intensywne wielogodzinne konwersacje, również z
Native Speakerem. Od strony praktycznej oznacza to udział w sesjach konwersacyjnych indywidualnych bądź
grupowych, podczas których jedynym językiem komunikacji pozostaje język angielski.

Szkoła starannie kwalifikuje słuchaczy do odpowiednich grup, zgodnie z ich poziomem zaawansowania
językowego. Kadrę z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi stanowi przyjaźnie nastawiona grupa nauczycieli
z prawdziwego powołania.
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