Data: 2018-07-18

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniaslaskie.pl
Angielski w wakacje przez Internet dla pracujÄ

cych i zabieganych

Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Usďż˝ugi
Lokalizacja: Polska -> woj. Kujawsko-pomorskie ,miasto -> CaĹ
Data dodania: 2017-07-26 r.
Data ważności: 2017-10-24 r.

a Polska , ul. CaĹ

a Polska

Opis: JeĹ li jesteĹ na tym serwisie w kategorii jÄ zyk angielski to masz swoje powody.
UczyĹ aĹ siÄ lub uczysz angielskiego z mniejszym lub wiÄ kszym sukcesem.
WybĂłr sposobu i metody nauki jest trudny.
Zastanawiasz siÄ ktĂłrÄ wybraÄ ? Co jest waĹźne? Cena, jakoĹ Ä ?
Jestem osobÄ , ktĂłra nie ma jakiĹ specjalnych zdolnoĹ ci jÄ zykowych! MiaĹ am szczÄ Ĺ cie
bo wyjechaĹ am do Anglii gdzie uczyĹ am siÄ jÄ zyka mĂłwionego a pĂłĹşniej skoĹ czyĹ am
anglistykÄ .
Po sobie wiem, Ĺźe osoba o przeciÄ tnych zdolnoĹ ciach moĹźe opanowaÄ ten jÄ zyk.
UczyĹ am w szkole, na uczelni, uczyĹ am przyszĹ e pielÄ gniarki, osoby do opieki, farmaceutĂłw,
i innych fachowcĂłw pracujÄ cych w Polsce, Anglii, Irlandiiâ Ś.
Przez dĹ uĹźszy czas szukaĹ am moĹźliwoĹ ci, nowych sposobĂłw nauki tak Ĺźeby to UczeĹ
(nie waĹźne ile ma lat) byĹ zadowolony i widziaĹ postÄ py. WidziaĹ , Ĺźe warto. ZaczÄ Ĺ
nauczaÄ
przez Skype i okazaĹ o siÄ , Ĺźe to jest to. ProwadzÄ spotkania jeden na jeden,
z kamerkÄ i bez kamerki. Wystarczy Internet i sĹ uchawki od telefonu.
Co Ty z tego masz?
1. Ustalamy wspĂłlnie terminy i godziny spotkaĹ ,
2. Szybko przeĹ amujesz lody i zaczynasz mĂłwiÄ i rozumieÄ po angielsku,
3. DuĹźe skupienie = masz pewnoĹ Ä , Ĺźe nie tracisz czasu i pieniÄ dzy!
Jestem ekspertem w nauczaniu angielskiego przez Skype. Mam dyplom
English via Skype potwierdzony przez uniwersytet w Londynie.
Zainteresowana? Masz pytania?
Napisz do mnie lub zadzwoĹ

do mnie tel. 790-701-508

Nie czekaj. Nie pozwĂłl, Ĺźeby TwĂłj angielski Ci uciekĹ
Joanna
Napisz o mnie: joanna@angielski-skype.pl
WejdĹş na stronÄ : www.angielski-skype.pl
PS
UmĂłw siÄ ze mnÄ na gratisowe zajÄ cia prĂłbne.
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Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

joanna@angielski-skype.pl
575249030

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniaslaskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=5875
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