tel. 512 394 506
agnieszka.selwesiuk@gmail.com
www.treningjezykowy.pl

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH 2020/2021
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

Grupa B1
online
7:30-9:00

Grupa B1/B2
online
Business English
7:30-9:00
9:00

Licealiści (1-2 klasa)
15:30 – 16:40

ŚRODA

CZWARTEK

Maturzyści
15:30 – 16:40

Grupa A1
stacjonarnie/online
16:45 – 17:55

Grupa B1
stacjonarnie/online
online
16:45 – 17:55
7:55

Grupa A2
stacjonarnie/online
16:45 – 17:55

Grupa B2
stacjonarnie/online
16:45 – 17:55

Konwersacje B2+
stacjonarnie/online
18:05 – 19:15

Grupa B2
stacjonarnie/online
18:05 – 19:15
9:15

Grupa B1
stacjonarnie/online
18:05 – 19:15

Grupa A2
stacjonarnie/online
18:05 – 19:15

PIĄTEK

Co wyróżnia zajęcia z nami?







lekcje oparte min. w 50% na rozmowie,
systematyka i stawianie nowych wyzwań językowych,
regularne powtórki materiału, tak abyś stale dostawał informację zwrotną na temat swoich postępów
praktyczne wykorzystanie gramatyki i słownictwa w komunikacji,
kreatywność oraz praca na materiałach autentycznych,
dobra organizacja pracy i wspieranie kursantów w wyznaczonych celach.
Co zyskujesz dzięki zajęciom w małej grupie?







zwiększona motywacja do nauki,
ćwiczenia komunikacyjne ze wszystkimi uczestnikami kursu (pomagają znacząco wyjść ze strefy komfortu i na zawsze pozbyć się bariery językowej),
komfort stałej opieki lektora,
możliwość nauki poprzez kreatywne gry językowe,
możliwość udziału w różnorodnych warsztatach językowych oraz konwersacyjnych w atrakcyjnych cenach.
Zapisz się na trening językowy, jeśli:









to Ty chcesz mówić na zajęciach , a nie tylko biernie słuchać lektora,
masz dość schematycznego wypełniania luk w podręcznikach,
masz dość chaosu na zajęciach i przypadkowych ćwiczeń,
jesteś otwarty na dyskusje i stymulujące naukę gry językowe,
chcesz poznać skuteczne sposoby nauki, zamiast wkuwania listy słówek na pamięć,
chcesz żeby ktoś pomógł wyznaczyć Ci skuteczną drogę rozwoju językowego i wspierał Cię w realizacji celów,
jesteś ambitny, zmotywowany i gotowy poświęcić minimum 15 minut dziennie na naukę we własnym zakresie.
Trening językowy grupa 4-6 os.
55 zł za 70 min. zajęć

Trening językowy w duecie
65 zł za 70 min. zajęć

Kursy podzielone są na dwa semestry – wrzesień - luty oraz marzec- lipiec. Start od 15.09.2020

