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Doučovanie angličtiny a nemčiny

  

Máte problém s niektorým z týchto jazykov ? A neviete ako začať ?

  

Naše lekcie vás presvedčia o tom aby ste s jazykom začali a neprestali s ním.

  

My sa o vás postaráme. Sme skúsení tým učiteľov angličtiny a nemčiny, ktorí vám radi pomôžu
sa naučiť jeden alebo aj obidva jazyky. Pomôžeme vám dosiahnuť atmosféru, ktorá vás naučí
tieto jazyky používať v gramatike ale aj konverzácií. Naučíme jazyk úplných začiatočníkov a aj
zlepšíme jazykové schopnosti pokročilým študentom. Učenie a  doučovanie prebieha u klienta
doma, naši učitelia sú časovo flexibilní a vysoko kvalifikovaní a pri výučbe používaní
najmodernejšie metódy vzdelávania, ktoré nakombinujeme pre daného klienta.

  

Ponúkame komplexné vzdelávanie, učíme z viacerých knižných publikácií, učíme všetky vekové
skupiny a všetky typy študentov – deti, žiakov a študentov základných, stredných, vysokých
škôl, dospelých aj seniorov. Kurzy sú individuálne, skupinové aj firemné. Používane ako jednu
z foriem výučby aj hru a situačné vzdelávanie, teda si študenti overia svoje znalosti jazyka na
konkrétnych situáciách, ktoré môžu byť podobné ako v reálnom živote. K samoštúdiu ponúkame
vzdelávacie programy a audio a video nahrávky a odporúčame aby naši študenti sledovali filmy
v pôvodnom znení s titulkami. Každú vekovú skupinu učíme iným spôsobom, ktorý je pre nich
jedinečný a vďaka nemu sa naučia jazyk rýchlejším tempom. Preberieme spolu gramatiku
hravou formou, naučíme sa slovíčka tak, že ich priamo použijete vo vete, slovosled vety sa
naučíme na konkrétnych príkladoch.

  

Vždy prispôsobujeme naše lekcie konkrétnym požiadavkám našej klientely, učíme ľudí rôznych
profesií a tiež im pripravíme materiál potrebný na špecifické účely, kde sa naučia používať jazyk
v danom odbore.

  

Študentov pripravujeme na všetky typy skúšok, či už to je maturita, monitor, reparáty, certifikáty,
štátnice alebo iné skúšky.
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Vzdelávanie u nás je vždy zábavné a snažíme sa obmieňať rôzne formy a spôsoby výučby
a robiť hodiny vždy iným spôsobom.

  

Viac informácií  o nás a našich službách nájdete na stránke www.filip-en.eu
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