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TYTUŁ: Nowe rozwiązanie online w nauce niemieckiego

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: opolskie
  Telefon:
                

OPIS:

Jeśli nie masz zbyt dużo czasu wolnego, jesteś dorosła i MUSISZ
mówić
po niemiecku, to czytaj dalej.

Uczyłaś się lub uczysz niemieckiego z mniejszym lub większym sukcesem.
A może nigdy nie uczyłaś się tego języka?

Wybór sposobu i metody nauki jest trudny. Zastanawiasz się którą
wybrać? Co jest ważne? Cena, jakość, sposób?

Czy masz zdolności językowe? Ja miałam szczęście bo wyjechałam
do Niemiec gdzie uczyłam się języka mówionego a później skończyłam
germanistykę.

Dlatego wiem jak pomóc osobą, które są za granicą lub dopiero jadą do
Niemiec, Szwajcarii czy Austrii... Wielu z moich Uczniów dostało
tam pracę lub zdało egzamin zawodowy na przykład na kierowcę autobusu.

Lubię pomagać, przez dłuższy czas szukałam możliwości, nowych sposobów
nauki i to takich tak żeby to Uczeń (nie ważne ile ma lat) był
zadowolony i widział  konkretne postępy.

Prowadzę spotkania indywidualne lub w 2 osobowych grupach
bez kamerki i z kamerką. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu.
Oczywiście chętnie pomogę Ci w sprawach technicznych, np. przy założeniu
darmowego programu Skype, potrzebnego do bezpłatnych rozmów na odległość.

1. Ze mną możesz umawiać się z zajęć na zajęcia i przekładać je dowolnie,
2. Poprawisz znajomości języka w krótkim czasie - 3 miesiące,
3. Przełamiesz strach przed mówieniem po niemiecku,
4. Zaczniesz mówić gramatycznie.

Dla mnie najważniejsze jest to, że widzę jakie postępy robią moi dorośli
Uczniowie. Poza tym lubię uczyć i to bardzo pomaga.

Napisz do mnie dzisiaj i umów się na zajęcia próbne.

Jolanta
Mail: jolanta.niemiecki@interia.pl
www.niemiecki-skype.pl
575 249 030

PS 1
Nie ryzykuj i korzystaj z 20 minut bezpłatnych zajęć pokazowych.
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PS 2
Poznaj innych, którzy już uczą się przez Skype. Wejdź na:
https://www.facebook.com/pages/Niemiecki-przez-Skype/170128373124894?ref=hl


