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Szkoła j. francuskiego

W Szkole Języka Francuskiego zapewniamy:- kursy- zajęcia indywidualne- korepetycje- przygotowanie do egzaminu
maturalnego- przygotowanie do egzaminów DELF/DALF-przygotowanie do wyjazdu do Francji bądź innego kraju
francuskojęzycznego - NOWOŚĆ! naukę języka na odległość
Osoby, które już kiedyś uczyły się języka francuskiego, zapraszamy na test, który pozwoli ustalić poziom znajomości
języka. Na zajęciach:
- bardzo duży nacisk kładziony jest na konwersacje- nie korzystamy z tradycyjnych podręczników, ale z materiałów
specjalnie stworzonych dla potrzeb naszych uczniów- wykorzystywane są multimedia - stawiamy na kreatywność
naszych uczących się
Zajęcia są prowadzone przez absolwentkę paryskiej Sorbony.
Zapisy i informacje od poniedziałku do piątku między 10.00 a 18.00 pod numerem telefonu 694 833 480. „Zajęcia w
szkole języka francuskiego Aleja12 są szalenie przydatne w późniejszym porozumiewaniu się w języku francuskim.
Oprócz gramatyki, i słownictwa, które to elementy znajdują się w programie każdej szkoły językowej, można tutaj
zmierzyć się z problemami, które napotykamy w codziennym życiu we Francji, a konwersacje, pomimo że początkowo
wymagają sporo wysiłku od kursanta, później dają niesamowite efekty. W porównaniu z kursami w innych szkołach,
które zaopatrują nas tylko w wiedzę teoretyczną, tutaj naprawdę możemy przekonać się, jak język francuski funkcjonuje
w rzeczywistości. Obecnie jestem na wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus w Avignonie i muszę
przyznać, że gdyby nie lekcje u Pani Magdy miałabym spore trudności w byciu zrozumianą ( chodzi zwłaszcza o mój
silny akcent). Po za tym ciepłe i indywidualne podejście do każdego kursanta pozwala na szybki rozwój i daje pewność
siebie, tak potrzebną w porozumiewaniu się w obcym języku. Gorąco polecam!!!”Magdalena, 22 lata, studentka UJ
„Tematyka i tempo zajęć w Szkole „Aleja 12” są dopasowane do słuchacza, a sympatyczna atmosfera znacznie
przyspiesza i ułatwia zdobywanie wiedzy. Nie jest to szkoła gdzie obowiązują podręczniki i jest to jej ogromną zaletą.
Zresztą każdy, kto raz będzie pracował na materiałach przygotowanych przez Panią Magdę niechętnie wróci do
tradycyjnych książek. Nie ma stopni ani stresu, za to czuć entuzjazm do nauki języka. Zarówno materiały, jak i forma
zajęć są przygotowane dla konkretnego ucznia tak, aby w jak największym stopniu odpowiadały jego potrzebom.
Obecnie jestem w trakcie przygotowań do egzaminu DELF i muszę szczerze przyznać, że to zajęcia w Szkole „Aleja 12”
budzą we mnie zapał i motywację do dalszej nauki. Doceniam fakt, że mimo dużej porcji materiału, którą muszę
przyswoić przed egzaminem, Pani Magda tak potrafi zorganizować lekcje, aby zwrócić moją uwagę na bieżące
wydarzenia z Francji lub ciekawostki dotyczące języka.
Dzięki zaangażowaniu i wiedzy Pani Magdy można poznać nie tylko język francuski, ale również trochę kultury i
historii tego niezwykłego kraju.”
Monika, 28 lat, księgowa
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