szkoła języka niemieckiego

Zajęcia konwersacyjne

ONLINE

Spotkajmy się
bez wychodzenia
z domu

ONLINE

www.structura.pl

Czy zajęcia konwersacyjne
w formie online są dla mnie?
Tak, jeśli chcesz podtrzymać kontakt lub sprawdzić swoją znajomość języka i postępy
w nauce w najbardziej przydatny ze sposobów jego zastosowania.
Tak, jeśli chcesz poznać nowych ludzi i ich sposób widzenia świata poruszając ciekawe,
najbardziej aktualne tematy.
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Wiodący temat rozmów proponujemy my, ale w trakcie zajęć stery nad kierunkiem
konwersacji przejmują uczestnicy zgodnie z ich zainteresowaniami
i osobistym doświadczeniem. Nasi lektorzy ubierają konwersacje ramy zajęć
proponując różnego rodzaju interaktywne ćwiczenia. Zasada jest prosta ani słowa po polsku. Szlifujemy słownictwo i zastosowanie gramatyki w mówieniu.

Jak się przygotować do zajęć online?

znajdź sobie spokojne
i wygodne miejsce

potrzebny będzie komputer ze
stabilnym łączem internetowym

słuchawki z mikrofonem
(np. takie jak do telefonu)

kamerka nie jest niezbędna,
ale poprawia komfort zajęć

www.structura.pl

Zajęcia konwersacyjne ONLINE
Możesz wybrać pojedyncze zajęcia lub zdecydować się na pakiet!
ZAJĘCIA W PAKIECIE

poniedziałki i czwartki
w godzinach 17:45 - 19:15
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POJEDYNCZE ZAJĘCIA

spotkanie 90 minut
konwersacje na poziomach
BiC

59PLN

/ spotkanie
90 min
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392PLN

/ 10 spotkań
x 90 min

www.structura.pl

Pogadajmy
bez wychodzenia
z domu

ONLINE

www.structura.pl

1.

WWW
Wejdź na stronę www.structura.pl
i kliknij w button
ZAPISZ SIĘ ONLINE NA KURS
znajdujący się na stronie głównej.

4!
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Z listy dostępnych kursów
wybierz i dodaj do
koszyka ten, na który
chcesz się zapisać.
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Opłać kurs postępując zgodnie
z widocznymi na stronie
komunikatami.
Dostępne metody płatności:
karta kredytowa, przelew online, raty
(za pośrednictwem Alior Bank)

Tylko połączenie dokonania płatności oraz
wypełnienie formularza, do którego link
znajduje się w otrzymanym mailu, jest
gwarancją zapisania się na kurs i
rezerwacji miejsca w grupie!
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SPRAWDŹ MAILA!
W załączonym pliku pdf znajdziesz
specyfikację swojego kursu oraz LINK
DO FORMULARZA, KTÓRY MUSISZ
WYPEŁNIĆ, BY ZAKOŃCZYĆ
PROCES ZAPISU NA KURS!
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Jak zapisać się na kurs niemieckiego?

I tyle!

Najpóźniej dzień przed rozpoczęciem
zajęć, dostaniesz SMS z informacją
o nazwie sali oraz nazwiskiem lektora
prowadzącego.
Na pierwszych zajęciach otrzymasz
podręcznik i komplet materiałów.
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Structura.

Najlepsze miejsce
do nauki niemieckiego
Skontaktuj się z nami

+48 669 669 806
info@structura.pl
Zapisy online na

www.structura.pl

Structura Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 10, 40-013 Katowice
NIP 954-00-01-491, REGON 271923890, KRS 0000190723
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