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Wszystkie osoby, które zastanawiają się nad rozpoczęciem przygody z językiem angielskim bądź chcące
podszkolić dotychczasowe umiejętności serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszej szkoły językowej.
Co nasz wyróżnia? Przede wszystkim indywidualne podejście do każdego z uczestników poprzez utworzenie
małych grup. Staramy się dopasowywać naszych kursantów w zależności od poziomu zaawansowania.
Serdecznie zapraszamy nie tylko młodzież i dorosłych, lecz także dzieci od 5 roku życia. Szybko przekonają
się Państwo, jak skuteczna jest nauka poprzez zabawę i odpowiednie podejście do malucha. Dzieci wyjątkowo
szybko przyswajają wiedzę i opanowują słówka w obcym języku. Dzięki nauce poprzez zabawę z
wykorzystaniem między innymi ukochanych klocków Lego, zajęcia będą przede wszystkim przyjemnością i
doskonałym spędzeniem czasu. Poza tym, że nasz kurs angielskiego opiera się na spotkaniach w małych
grupach, udostępniamy również platformę online, dzięki której można ćwiczyć umiejętności pisania, słuchania
z poziomu domu w dowolnym czasie. To znacznie poszerza możliwości i zapewnia elastyczność nauki. Nasza
szkoła językowa serdecznie zaprasza mieszkańców Zielonej Góry i okolic do podjęcia nauki. Indywidualne
podejście do uczestników sprawi, że naukę potraktują Państwo jako przyjemność i szybko polubią
komunikację w obcym języku. Po szczegóły oferty zapraszamy także firmy, gdyż prowadzimy również
szkolenia pracownicze. Język angielski to przyszłość, warto zatem w nią zainwestować zarówno w
odniesieniu do siebie, jak i dzieci.
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