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Od 1990 r. prowadzimy kursy językowe w Warszawie. W ofercie kursy angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, chorwackiego, serbskiego, arabskiego,
hebrajskiego i in. Proponujemy kursy dla osób początkujących, kursy dla średnio zaawansowanych oraz kursy
dla zaawansowanych, kursy językowe dla firm i instytucji państwowych. Przygotowujemy do uzyskania
certyfikatów: FCE, CAE, CPE, IELTS, LCCI, TELC, TOLES. LEXIS - centrum egzaminacyjne LCCI i
TELC. Nasza kadra to doświadczeni lektorzy polscy i native speakers. Wszyscy legitymują się dyplomami
wydziałów lingwistycznych wyższych uczelni. Sale wyposażone są w komputery, projektory i tablice
multimedialne. Zachowanie stosunkowo niskiej ceny przy małej liczebności grup. Na podstawie badań
potrzeb naszych klientów opracowaliśmy programy kursów specjalistycznych: angielski medyczny, angielski
dla prawników, angielski w hotelarstwie i w turystyce. Postępy w nauce sprawdzane są na koniec każdego
miesiąca na podstawie testów sprawdzających. Kursy w grupach w szkole LEXIS odbywają się 2 razy w
tygodniu po 2 lekcje. W wakacje proponujemy także kursy intensywne 4 razy w tygodniu po 4 lekcje - 1
semestr w 1 miesiąc . Kurs bazowy trwa 6 semestrów. Później mamy do wyboru język ogólny - konwersacje
na 2 poziomach oraz kursy przygotowujące do Certyfikatów. Oferujemy kursy językowe za granicą w
kilkunastu krajach świata. Dla młodszych mamy obozy językowe za granicą.
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