Школа англійської мови SkyLearn.Не бійся говорити
вільно.
Англійська мова - важливо
Вміти говорити англійською - це не приємний бонус,а крайня необхідність.У XXI
столітті англійська - це провідна мова,якою розмовляють вже понад 2,5 мільярди
людей.Наша школа SkyLearn навчить розмовляти та розуміти і тебе!
Англійською мовою говорять у цілому світі,і де б ви не були з хорошими знаннями
мови,ви зможете порозумітися з іноземцями.Також,ви реалізуєте свої можливості у
світі.Бути авіа-диспетчером чи працювати в офісі на Манхеттені у складі авторитетної
компанії,все це стане можливим.
Англійська мова - це ключ до успіху у сучасному світі

Хто ми?
«SkyLearn» - це колектив,який любить свою справу.Ми - це кваліфіковані
викладачі,що підтвердили свій професіоналізм на міжнародному рівні.
(ILC,GPUS,CCOSE).
Школа англійської мови SkyLearn існує вже 5 років.Понад 2 500 тис. студентів
закінчили курс вивчення англійської мови.Навчання триває 1 рік 8 місяців.Оплата
відбувається щотижнево (3 заняття на тиждень) вартість - 600 грн.
Випускники нашої школи проходять практику у CША та Великій Британії.
90% учнів закінчивши курс,отримують нову професію та змінюють своє життя.

У чому секрет нашої методики
Ми комбінуємо різноманітні методики вивчення англійської мови.
Уроки повинні бути різними,тоді наш мозок працює по-різному і
використовує свої ресурси на повну
Наша методика базується на основі методів Шехтера,Замяткіна та Давидової.Метод
Шехтера ґрунтується на регулярному спілкування з носіями мови та перейманні

навичок співрозмовника,а ось метод Замяткіна полягає у багаторазовому
прослуховуванні тексту та його повторенню.Ілона Давидова започаткувала метод
вивчення мови за допомогою аудіоуроків.
У нашій школі ми практикуємо методику вивчення англійської мови за допомогою
фільмів з субтитрами та інших Інтернет-ресурсів.
Учні регулярно отримують домашні завдання у вигляді фільмів та ігор.

Наші вигоди
Чому вчитися у нас - це круто:
Після закінчення курсу ви отримаєте можливість попрацювати закордоном
Ви будете мати щотижневу практику спілкування з носіями мови
У нашому курсі ми комбінуємо найефективніші методи вивчення мови
Заняття відбуваються 3 рази на тиждень
Усі студенти поділені на групи до 10 чоловік,що робить навчання більш ефективним
Здобувай нові знання вже зараз та змінюй своє життя з SkyLearn!

