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Szkoła języka angielskiego w Legnicy oferuje szeroki wybór kursów i szkoleń. Nauka odbywa się na
wszystkich poziomach zaawansowania. Szkoła oferuje szkolenia dla firm. Szkolenia dla firm z języka
angielskiego obejmują zagadnienia z Business English. Poza szkoleniami typowo językowymi, prowadzone są
również szkolenia biznesowe. Firmy mogą szkolić pracowników z zakresu negocjacji, sprzedaży i innych
dziedzin związanych z zarządzaniem. Szkoła oferuje też bogaty zestaw kursów dla osób indywidualnych. W
ofercie znajdują się kursy maturalne. Przygotowują one do matury z angielskiego na poziomie podstawowym i
rozszerzonym. Szkoła oferuje ponadto kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych FCE, CAE i
innych oraz gimnazjalnych. W okresie wakacji prowadzone są stacjonarne, wakacyjne kursy angielskiego. W
okresie wakacji oferowane są również kolonie językowe dla dzieci i młodzieży. Przez cały rok oferowane są
kursy angielskiego za granicą. Skorzystać z nich mogą dzieci i dorośli. Uzupełnieniem oferty są kursy
indywidualne - korepetycje i konwersacje. Na stronie szkoły znajdują się angielskie czasowniki nieregularne -
irregular verbs, a wkrótce dostępne będą kolejne materiały. Szkoła ma siedzibę w Legnicy. Kursy i szkolenia
odbywają się w Legnicy i innych miastach w regionie (Lubin, Jawor, Prochowice, Wrocław.

Kategorie
Edukacja i nauka - Języki obce
Według lokalizacji - Dolnośląskie - Legnica
Według domeny - Com.pl

Słowa kluczowe
Szkolenia, Angielski, Językowe, Szkoła, Szkolenia dla firm, Korepetycje, Kursy, Business english, Legnica, 
Maturalne, Szkoły, Język, Nauka, Angielskiego, Języków, Dla dzieci, Indywidualnie, Wakacyjne, Fce, Cae, 
Czasowniki nieregularne, Irregular verbs, Matura

Informacje
Numer ID strony: 15045/15029, Status strony: aktywna od 12/10/2013 08:21, Typ strony: wyróżniona od
12/10/2013 08:21, Data dodania: 12/10/2013 08:21, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 0, odsłon: 1978

Page 1 / 1

http://www.katalog.net.pl/15045
http://www.rubis.com.pl
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka/jezyki_obce
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji/dolnoslaskie
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji/dolnoslaskie/legnica
http://www.katalog.net.pl/wedlug_domeny
http://www.katalog.net.pl/wedlug_domeny/com_pl
http://www.katalog.net.pl/szkolenia
http://www.katalog.net.pl/angielski
http://www.katalog.net.pl/jezykowe
http://www.katalog.net.pl/szkola
http://www.katalog.net.pl/szkolenia_dla_firm
http://www.katalog.net.pl/korepetycje
http://www.katalog.net.pl/kursy
http://www.katalog.net.pl/business_english
http://www.katalog.net.pl/legnica
http://www.katalog.net.pl/maturalne
http://www.katalog.net.pl/szkoly
http://www.katalog.net.pl/jezyk
http://www.katalog.net.pl/nauka
http://www.katalog.net.pl/angielskiego
http://www.katalog.net.pl/jezykow
http://www.katalog.net.pl/dla_dzieci
http://www.katalog.net.pl/indywidualnie
http://www.katalog.net.pl/wakacyjne
http://www.katalog.net.pl/fce
http://www.katalog.net.pl/cae
http://www.katalog.net.pl/czasowniki_nieregularne
http://www.katalog.net.pl/irregular_verbs
http://www.katalog.net.pl/matura
http://www.google.pl/search?q=site:http://www.rubis.com.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://www.rubis.com.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://www.rubis.com.pl

