
PREGUNTAS FRECUENTES:

Skąd mam wiedzieć, iż ta metoda nauki będzie dla mnie najlepsza?

Szkoła españoleando con Doni oferuje 30-minutową darmową lekcję próbną dla nowych
uczniów. Będziesz mógł/mogła sprawdzić skuteczność, korzyści, sposób nauczania i czy
między nami powstała tzw. chemia, czy dobrze będzie się nam razem pracować.

Czego nauczę się na zajęciach?

Myślę, że głównym celem nauki nowego języka jest komunikacja, móc dogadać się z rodowitymi
mieszkańcami. Właśnie dlatego stawiam na rozmowę, przygotowuję cię, byś mógł stawić czoła
sytuacjom z życia codziennego, używać i rozumieć potoczną mowę, a także poznać bliżej daną
kulturę. Na to składa się oczywiście wiele czynników, będziesz mógł/mogła rozwinąć skrzydła
zarówno podczas mówienia, pisania, jak i oglądania czy słuchania.

Pamiętaj, przede wszystkim dostosowuję się do twoich możliwości, nie gonię z materiałem,
bo to nie jest najważniejsze! Zawsze śmiało pytaj, a z chęcią powtórzymy daną kwestię czy
partię materiału. Moja metoda ogólnie polega na tym, iż poznajemy język w każdym calu tzn.
*osłuchujemy się z nim (radio, muzyka, nagrania)
*oglądamy (filmy, wideo, telewizję)
*piszemy (zdania, prace, rozwiązujemy ćwiczenia)
*mówimy (konwersacje, dialogi)...
*czytamy i tłumaczymy
Oraz co jest ważne, nie nudzimy się, zawsze dorzucam sporo ciekawostek, filmików,
piosenek... Nauka nie musi być nudna!
Jeśli natomiast nie lubisz uczyć się poprzez muzykę czy filmy, nie ma problemu!
Wyłączymy te rzeczy z naszej nauki.

Wszystkie lekcje są indywidualne, szyte i dopasowane specjalnie do ciebie i twoich
potrzeb, dzięki czemu zaczniesz osiągać postępy i wzbijesz się na wyżyny tej
językowej wspinaczki.

A co jeśli potrzebuje konkretnej nauki, nakierowanej np. na pracę w

Hiszpanii?

Świetnie, w ofercie moich kursów, możesz znaleźć również lekcje nakierowane na dany aspekt
języka, dostosowane do twoich potrzeb. Wybierz kurs odpowiedni dla ciebie lub jeśli nie jesteś
pewny/a, napisz lub zadzwoń, a chętnie “uszyję” go na twoją miarę.
@- jezykhiszpanskidonata@gmail.com tel. +48 510845924
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Mogę pobierać zajęcia na każdym poziomie?

Oczywiście jak najbardziej, od A1 do C1. Udzielam zajęć na każdym poziomie, jak również
pomagam odnaleźć się zagubionym „owieczkom” na polu językowym.

Jakie narzędzia są mi potrzebne?

-Komunikator Skype bądź inny program do wideokonferencji (Messenger, WhatsApp...),
oczywiście wraz z mikrofonem i kamerką (możliwość również lekcji bez wideo). Nie musisz
instalować nic specjalnego, a te aplikacje wymienione powyżej są dostępne zarówno dla Android
jak i Apple.

-Adres e-mail, program do odczytu PDF i najważniejsze, chęci do nauki!

Ile razy w tygodniu odbywają się lekcje?

To już jest indywidualna decyzja ucznia (1-3 apotkania w tygodniu). Możemy spotykać się co
tydzień w określone dni, ale jeśli pracujesz i masz zmienny grafik, nie przejmuj się! Dobierzemy
tak, aby ci pasowało i będziemy mieć tzw. „lekcje ruchome”. W zależności, jakie masz potrzeby,
cele i w jakim czasie pragniesz to zrealizować. Chętnie pomogę dobrać ci odpowiedni kurs, jak i
ilość zajęć.

Jak mogę wykupić zajęcia/kurs? Jak się zapisać?

Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę CONTACTO i wypełnisz formularz lub zadzwonisz.
Ustalimy spotkanie i domówimy szczegóły.
A płatności?
Pieniążki należy przelać na moje konto bankowe, przed lub po zajęciach, a może za kilka z góry?
To już zależy od ciebie, uzgodnimy wszystko na lekcji organizacyjnej. Wszystkie dane i szczegóły
podam.

WAŻNE! Lekcja odwołana tuż przed jest płatna, proszę, poinformuj mnie
wcześniej, jeśli coś ci wypadło lub nie możesz (SMS lub e-mail)

Muszę zakupić jakieś podręczniki?

Będziemy pracować na podstawie podręcznika i moich spersonalizowanych
materiałów (pamiętaj, nie ponosisz kosztów!! Gotowy podręcznik, moje własne
materiały wysyłam e-mailem w PDF). Wiele ciekawych tekstów, nagrań, ćwiczeń...

Polecam drukowanie materiałów, zawsze można zrobić notatki, zapiski...
Jeśli nie masz możliwości, nie przejmuj się i zostań przy wersji elektronicznej.
Wielobarwne ćwiczenia ułatwią ci naukę poszczególnych zagadnień. Dodatkowo
pokażę ci wiele aplikacji i stron do nauki i wprowadzę cię w świat hiszpańskiego.



Będę mieć prace domowe?

Ależ owszem! Czasem coś do pooglądania, napisania...
Przesyłasz e-mailem, ja sprawdzam i później omawiamy. Możesz jasno i wyraźnie
zobaczyć swoje błędy co daje rezultaty na przyszłość, by znów ich nie popełniać.
Człowiek uczy się na błędach, więc się nie przejmuj! Niech będą one dla ciebie
motywacją!

Kiedy mogę mieć zajęcia?

Szkoła Españoleando con Doni jest otwarta od poniedziałku do piątku (8-22:00) i w sobotę
(9-14:00). Na specjalne życzenie, również możliwość lekcji w weekend o późniejszej porze.

Czy lekcje mają termin ważności?

Jeśli wykupię kilka lekcji, zapłacę z góry, dane lekcje muszą się odbyć w określonym
czasie? Nie, jeśli zapłaciłeś z góry i akurat wypadł ci jakiś wyjazd lub inna ważna
sprawa, nie przejmuj się, zrealizujemy je w dogodnym dla ciebie czasie.

Co się dzieje, jeśli jakieś zajęcia zostaną przerwane ze względu na

problemy techniczne?

Przełożymy zajęcia na inny dogodny termin, bez dodatkowych kosztów.
To tylko technologia, czasem może zrobić ci psikusa (a veces falla).
Jednak pamiętaj, by zadbać o dobre łącze i mikrofon, byśmy mogli spędzić ten czas z
przyjemnością i wyciągnąć jak najwięcej korzyści (para que lo disfrutemos los dos).

INNE PYTANIA? PYTAJ, CHĘTNIE ODPOWIEM :)


