MAGDALENA SUROWIEC
NIEMIECKI PO LUDZKU

REGULAMIN LEKCJI
NIEMIECKIEGO

MAGDALENA SUROWIEC - NIEMIECKI PO LUDZKU

1. KIM JESTEM?
Nazywam się Magdalena Surowiec. Jestem
nauczycielką niemieckiego z zawodu
i z zamiłowania, mamą małej Emilki – to moje
najważniejsze role życiowe.
Pomagam uczącym się niemieckiego rozwinąć
kompetencje i osiągnąć progres. Doświadczenia
zawodowe zdobywałam, ucząc niemieckiego
w Niemczech oraz w Meksyku. Ponieważ
w Niemczech spędziłam ponad siedem lat i nadal
mam częsty kontakt z niemieckimi przyjaciółmi, mój
język jest bardzo naturalny. To na pewno jest moją
dużą zaletą na tle konkurencji.
Uczyłam stacjonarnie, teraz uczę online, piszę,
tłumaczę i podnoszę swoje nauczycielskie
kompetencje. Skończyłam studia podyplomowe
na uniwersytecie Jena.

Prowadzę portal „Niemiecki po ludzku”, który posiada profile również na Facebooku
oraz na Instagramie. Zajrzyj na nie, a codziennie znajdziesz tam nową grafikę
ze słówkami czy z ciekawostkami gramatycznymi. Poza tym zajmuję się również
coachingiem językowym.
Nie mówię Ci tylko, czego masz się nauczyć, lecz także, JAK się nauczyć.

Moja dewiza to: Pomogę Ci zrozumieć język niemiecki i powiedzieć w
nim to, co chcesz.
Moje miejsca w sieci:
http://niemieckipoludzku.pl/
https://www.facebook.com/niemieckipoludzku/
https://www.instagram.com/niemieckipoludzku/
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2. CZY MUSZĘ MIEĆ STAŁY TERMIN LEKCJI?
Możesz, ale nie musisz. Mam uczniów, którzy pracują na zmiany i nie mają stałego
terminu. Inni uczniowie spotykają się ze mną co tydzień o tej samej godzinie. Prowadzę
własną firmę, więc sama decyduję o swoim modelu pracy. Możemy mieć stały termin
na lekcje, jednak nie musimy.

3. CZY MOGĘ ODWOŁAĆ LEKCJE?
Tak, 24 godziny wcześniej. Wtedy przekładamy lekcję na inny termin. Rozumiem jednak,
że czasami wypadnie coś w ostatniej chwili, czego wcześniej w żaden sposób nie dało
się przewidzieć, więc jeśli odwołasz lekcję godzinę wcześniej czy pół godziny wcześniej,
to nic się nie stanie i nie musisz ponosić jej kosztów. Oczywiście jeśli zdarzy się to raz
na jakiś czas, a nie bardzo często.

4. Z JAKICH MATERIAŁÓW KORZYSTASZ
NA LEKCJACH?
z
z
z
z

podręczników
materiałów własnego autorstwa
zasobów Internetu
materiałów autentycznych

5. CZY MUSZĘ KUPOWAĆ PODRĘCZNIK?
Możesz, ale nie musisz. Ja zapewniam wszystkie materiały.

6. POZA TYM KORZYSTAM Z DYSKU GOOGLE
Dla mnie to sprawdzona, bardzo łatwa w użyciu platforma umożliwiająca zostawianie
śladu po lekcji i działająca jak tablica w klasie. Zmiany zapisują się automatycznie,
a poza tym każdy dokument można pobrać na dysk.
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7. CO ZAWIERA CENA?
kurs języka niemieckiego (język ogólny lub język specjalistyczny lub kurs
przygotowujący do egzaminu lub kurs C1+)
korektę zadań domowych
feedback, czyli informację zwrotną
zaświadczenie o ukończeniu kursu

8. NA JAKICH KOMUNIKATORACH
ODBYWAJĄ SIĘ LEKCJE?
Skype, Google hangouts, Facebook Messenger lub WhatsApp

9. KIEDY MUSZĘ ZAPŁACIĆ?
Jeśli płacisz za pojedyncze lekcje – płatność może wpłynąć przed lekcją lub po niej.
Jeśli kupujesz pakiet – płatność z góry lub po pierwszej lekcji z pakietu.

10. DLACZEGO NIE OFERUJESZ LEKCJI
PRÓBNYCH?
Oferuję darmową konsultację, podczas której poznamy się i porozmawiamy o Twoich
oczekiwaniach. Wtedy sprawdzam również poziom znajomości języka niemieckiego.
Nie oferuję lekcji próbnych z kilku powodów:
- gdyby zgłosiło się do mnie na lekcje 15 osób i każda z nich chciałaby lekcję próbną,
to dla mnie jest to 15 godzin pracy za darmo. Oczywiście super, jeśli te osoby po lekcji
próbnej zdecydują się na kurs u mnie, ale to nie zmienia faktu, że pracowałabym 15
godzin za darmo;
- podczas jednej lekcji ani uczeń nie poznaje nauczyciela, ani nauczyciel ucznia.
Potrzeba czasu, żeby się dotrzeć. Po jednej lekcji nie można powiedzieć, czy nauczyciel
i uczeń pasują do siebie.
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11. CZY WYSTAWIASZ FAKTURY?
Tak. Mam własną firmę.

12. JAK MNIE ZNALEŹĆ?
Na Skype: https://join.skype.com/invite/gHroJIW4J0WE
WhatsApp: +48 881 845 083
Messenger / Facebook: Magdalena Surowiec (zdjęcie takie jak na górze)

Dane firmy:
Magdalena Surowiec – Języki nie takie obce
NIP: 517-03-13-189
REGON: 382715496

