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Lektor dla Ciebie - mobilna szkoła językowa
http://lektordlaciebie.com

Lektor dla Ciebie - korepetycje, kursy językowe z dojazdem do Twojego domu lub firmy, szkolenia językowe
dla firm. Nie trać czasu na dojazd! My dojedziemy do Ciebie! Nauczamy szybciej, skuteczniej i wygodniej.
Terminy zajęć, intensywność nauki do ustalenia. Oferujemy naukę następujących języków: angielski,
niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski. Lektor dla Ciebie to mobilna szkoła językowa, która
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy. Nasz pomysł na nauczanie to zajęcia indywidualne, dzięki
którym nauczamy języka szybciej, wygodniej i skuteczniej niż inne szkoły. Organizujemy zajęcia
indywidualne, gdyż wierzymy, że jest to najlepszy sposób na szybkie opanowanie języka. Nauczanie
indywidualne pozwala na dostosowanie programu i metod nauczania do potrzeb i możliwości słuchacza.
Nauczamy języka kompleksowo ćwicząc wszystkie kompetencje językowe, tj. mówienie, słuchanie, czytanie,
pisanie. Szczegółowy program zajęć kształtowany jest elastycznie w oparciu o potrzeby słuchacza i diagnozę
obszarów problemowych dokonywaną na bieżąco przez lektora. Szczególne znaczenie ma dla nas wygoda
słuchacza. Naukę z naszym lektorem można rozpocząć w dowolnym momencie roku a zajęcia zawsze
odbywają się w terminach wybranych przez słuchacza. Nasi lektorzy pracują od rana do późnego wieczora.
Zawsze istnieje możliwość zmiany stałego terminu zajęć lub odwołania zajęć i przeniesienia na inny termin
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Opracowany przez nas system organizacji nauki gwarantuje szybkie
postępy i satysfakcję z nabytych umiejętności. Zapraszamy do wspólnej nauki!
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