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Szkoła językowa Zielona Góra
http://www.stacjaedukacja.com

Kurs angielskiego to dobry wybór
W dobie XXI wieku język angielski odgrywa bardzo ważną rolę. Możemy się dzięki niemu porozumieć
praktycznie w każdym kraju, do którego się udamy. Warto zatem zadbać o to, aby był on na jak najwyższym
poziomie, co z pewnością niejednokrotnie nam pomoże i ułatwi liczne sytuacje. Szkoła językowa dla każdego
Szkoła językowa w Zielonej Górze oferuje naukę angielskiego w małych grupach. Oferta skierowana jest dla
dzieci od 5 roku życia, ale także dla młodzieży, dorosłych oraz pracowników firm.

Jak przebiega nauka?
Przede wszystkim dzieci są uczone przez zabawę. Wykorzystujemy również do tego klocki LEGO. Pozostali,
mają możliwość korzystania z naszego własnego, autorskiego podręcznika, dzięki czemu nauka staje się
znacznie łatwiejsza, a przede wszystkim efektywniejsza. Total immersion, czyli całkowite otoczenie językiem
sprawia, że jest on dużo lepiej przyswajany i w bardziej naturalny sposób. Nasza platforma nauczania online
pozwala ćwiczyć zdobyte już umiejętności słuchania, pisania lub poprawności gramatycznej. Oferujemy na
zajęciach także trening z komunikacji interpersonalnej. Ale to nie wszystko, do wyboru jest także prowadzenie
zajęć przez lektora narodowości polskiej oraz samego native speakera.
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