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Pi School Wyjątkowa Szkoła Języków Obcych. Oferujemy kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
jak również szkolenia dla firm. Zajęcia dla dzieci odbywają się na 12 poziomach zaawansowania i są
prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów z minimum kilkuletnim doświadczeniem w pracy z
dziećmi.Celem zajęć jest wszechstronny rozwój umiejętności językowych naszych małych kursantów.
Stawiamy jednak na komunikacje werbalną - najbardziej naturalną formę porozumiewania się dziecka z
otoczeniem.Zajęcia prowadzone są w języku obcym w maksymalnie możliwym zakresie - jedynym
ograniczeniem jest poziom zaawansowania dzieci.Aby wspomagać tempo i skuteczność przyswajania języka
stosujemy wiele gier i zabaw edukacyjnych. Uczą one dzieci naturalności i swobody w porozumiewaniu się.
Kontakt z rodzicami jest dla nas nieodłącznym elementem kursu. Lektorzy są gotowi do rozmowy o postępach
dziecka po każdych zajęciach. Każdym problemem zajmą się także pracownicy administracji - wystarczy
zadzwonić lub przyjść do nas.Po każdym semestrze rodzice otrzymują szczegółowe oceny opisowe postępów
językowych dziecka. Naszym kursantom umożliwiamy link textkorzystanie z bogato wyposażonej biblioteki
książkowej, audio.W naszej ofercie: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, polski dla
obcokrajowców, szwedzki, japoński, chiński, arabski, hindi, hebrajski. Lokalizacje: Warszawa, Pruszków,
Tarczyn, Grójec, Góra Kalwaria, Warka. Także zajęcia z dojazdem do kursanta lub firmy. Proponujemy kursy
na każdym poziomie i przygotowujemy do wszelkich egzaminów. W naszej szkole wykorzystujemy
najnowsze multimedia i technologie edukacyjne, e-learning. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej
rewelacyjnej platformy e-learningowej. Jako jedyni w kraju oferujemy dostęp do nauki 24 języków.
Nielimitowany dostęp przez internet 24 godziny na dobę. Do 20 godzin darmowych z angielskiego - sprawdź
nas!www.pischool.pl.
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