Nie od dziś wiadomo, że nauka języków obcych świetnie wpływa na pamięć i pracę mózgu, a do
tego ułatwia porozumiewanie się za granicą. Jeśli chcesz zapewnić dziecku świetlaną przyszłość,
wyślij swoją pociechę na zajęcia z języka angielskiego lub niemieckiego w naszej szkole
językowej „Oxford Learning Centre” w samym Centrum Wrocławia, a Twoje dziecko pozna
tajemny kod do innego wymiaru rzeczywistości: anglo- lub niemiecko-języcznego.
Podczas wakacji organizujemy intensywne tygodniowe zajęcia z języka angielskiego lub
niemieckiego dla dzieci w formie zabawy (grupowe lub indywidualne), podczas których
rozbudzimy pasję językową u Twojego dziecka.
Po wakacjach zaprosimy na kontynuowanie nauki języka angielskiego/ niemieckiego
w „Oxford Learning Centre” w samym Centrum Wrocławia – możliwość zajęć
indywidualnych, dołączenia do małej grupy – maksymalnie 4 dzieci, bądź też stworzenia własnej
mini grupy (Twoje dziecko samo wybierze przyjaciół, z którymi chcę poznawać meandry języka,
a my sprawimy, że nauka nie będzie żmudnym obowiązkiem, a wspaniałą zabawą).
Szkoła Języków Obcych „Oxford Learning Centre” w centrum Wrocławia
zaprasza na
KURSY GRUPOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA DZIECI

NASZA OFERTA GRUPOWA „POCIĄG DO ANGIELSKIEGO/ NIEMIECKIEGO”
stworzona jest z myślą o dzieciach, które chcą poznać tajemny szyfr do odczytywania
wiadomości zapisanych w języku angielskim lub niemieckim i nie boją się poznawania
otaczającego ich świata z innej perspektywy kulturowej i językowej.
OFERTA „POCIĄG DO ANGIELSKIEGO/ NIEMIECKIEGO”
- zajęcia w małych grupach – maksymalnie 6-osobowych, aby móc poświęcić jak najwięcej
czasu każdemu dziecku, a jednocześnie nauczyć pracy zespołowej i w parach
- 2 razy w tygodniu po 45 minut lub po 60 minut (w zależności od grupy wiekowej)
- 15 tygodni zajęć
- do wyboru: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
- przed szkołą ( w godzinach: 8:00, 9:00, 10:00)
- po szkole (w godzinach 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00)

GRUPY WIEKOWE I CZAS ZAJĘĆ:
I grupa: 7-8 lat (zajęcia 45-minutowe)
II grupa: 9-10 lat (zajęcia 45-minutowe)
III grupa: 11-12 lat (zajęcia 60-minutowe)

Termin zajęć dla dzieci:
Zajęcia rozpoczynają się od 5 września 2016.
Prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub osobisty.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły, która znajduje się w samym centrum Wrocławia –
5 minut do Rynku i Galerii Dominikańskiej, 20 minut pieszo do Dworca Głównego.

Cena:
- tylko 1099 złotych za semestr

Zniżka „WIĘCEJ-TANIEJ”:
- przy zakupie kursu całorocznego (dwa semestry płatne z góry) - 100 złotych zniżki
Przed zajęciami:
- oferujemy darmowe sprawdzenie poziomu językowego przez polskiego lektora (dotyczy
TYLKO dzieci, które miały już pierwszy kontakt z językiem!)
- podział grupy nie tylko ze względu na wiek, ale przede wszystkim poziom językowy
- długość zajęć dostosowana do wieku dzieci

- możliwość stworzenia własnych grup
Zapraszamy do polubienia „Oxford Learning Centre” we Wrocławiu na Facebooku, gdzie
codziennie zdobędziesz nową porcję wiedzy o języku angielskim całkowicie za darmo, jak
również zapoznasz się z najnowszymi ofertami kursów. Niebawem ruszymy także z pierwszymi
konkursami z nagrodami. Śledźcie nas na bieżąco, lajkujcie, udostępniajcie i polecajcie swoim
znajomym:
https://www.facebook.com/Oxford-Learning-Centre-552185041464735/
Już niebawem ruszy także nowa odsłona strony internetowej „Oxford Learning Centre” najlepszej szkoły językowej w samym centrum Wrocławia!

