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Język angielski to dzisiaj brama na świat. Niestety jednak ta brama czasem pozostaje zamknięta przez
konwencjonalne sposoby nauczania, które kładą nacisk na technikę i gramatykę i uczą w sposób niezwykle
męczący i żmudny. Dlatego też warto postawić na nowoczesny kurs angielskiego! Czym wyróżnia się nasza
współczesna szkoła językowa?

1) Zróżnicowane grupy

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zaletą tej szkoły są w pełni zróżnicowane grupy - zarówno pod kątem
poziomu języka, jak i oczywiście wieku. Dużym walorem jest także to, że stawiamy na naukę od małego, a
zatem znajdą się tu specjalne grupy dla dzieci już od piątego roku życia. Co więcej - grupy są małe i ich
liczebność pozwala na spokojną naukę. 

2) Nauka przez zabawę i w dowolnym czasie

Warto jeszcze dodać, że dla małych dzieci przygotowaliśmy specjalne programy, dzięki którym możliwa jest
nauka angielskiego za pomocą chociażby klocków Lego. Dla starszych uczniów oraz dorosłych osób dostępne
są specjalne platformy online, które z kolei umożliwiają naukę w wygodnym czasie i miejscu. 

3) Total Immersion

Stawiamy także w pełni na komunikację. Między innymi dlatego też wprowadziliśmy unikalną metodę total
immersion, czyli całkowitego zagłębienia się w dany język tak, aby móc w nim swobodnie myśleć. 

4) kompetentny lektor

Na koniec warto jeszcze dodać, że zaletą nowoczesnej szkoły jest wybór lektora - czy to będzie native speaker
czy też nie. Co więcej taka osoba nie prowadzi już zajęć w formie nudnych lekcji rodem ze średniowiecza .
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