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Szkoła językowa w Zielonej Górze
W dzisiejszych czasach jesteśmy otoczeni językiem angielskim z każdej strony. Jest on potrzebny zarówno w
pracy, jak i w życiu codziennym. Zjawisku temu sprzyja coraz większa globalizacja. Zapraszamy na kursy
angielskiego do naszej szkoły językowej.
Kurs angielskiego Zielona Góra
Nasza szkoła językowa mieści się w Zielonej Górze. Prowadzimy zajęcia w oparciu o własny, autorski
podręcznik w kameralnym gronie. Dzięki temu nauczyciel prowadzący zajęcia jest w stanie podejść do
każdego ucznia indywidualnie. Jeśli chodzi o nauczycieli, szkoła językowa Zielona Góra oferuje możliwość
wyboru pomiędzy Native Speakerem a nauczycielem narodowości polskiej.
Angielski Zielona Góra dla dzieci
Nasza szkoła językowa oferuje zajęcia dla osób w każdym wieku - dorosłych, młodzieży, ale również dzieci
od piątego roku życia. Dzięki tak wczesnemu kontaktowi z językiem angielskim dzieci nie będą miały
żadnych trudności w nauce w szkole, a także nie zostanie wytworzona bariera językowa - dzieci nie będą się
bały mówić po angielsku, co jest zjawiskiem często obserwowanym u osób dorosłych. U nas dzieci uczą się
przez zabawę w różnych formach, również z klockami LEGO.
Wybierając kurs angielskiego Zielona Góra mamy pewność, że profesjonalni lektorzy poprowadzą zajęcia
przynoszące nam jak najwięcej korzyści.
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