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Zacznę od początku. Na przełomie lutego/marca ubiegłego roku, szukałem szkoły językowej/
korepetytora. Mój poziom po kilku latach nauki języka angielskiego (w liceum oraz po nauce w
innej szkole językowej), był maksymalnie na poziomie A1. Moja wiedza była na poziomie “coś
dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele”.
Moimi wymaganiami przy szukaniu szkoły językowej było kilka rzeczy:
-zaczęcie od podstaw, przejście po kolei gramatycznie po zaułkach języka angielskiego,
-odblokowanie mnie, na mówienie po języku angielskim,
-usystematyzowanie wiedzy,
-oraz, bądź co bądź, najważniejszy punkt: nauczenie mnie języka angielskiego, abym mógł
funkcjonować w środowisku anglojęzycznym w przyszłości, ponieważ moja kariera zawodowa
wymaga ode mnie tego.
Marcin zaproponował mi, lekcje z nim, oraz z Native Speakerem (łącznie dwa razy w tygodniu po
1,5h).
Zawsze byłem przekonany, że po prostu jestem tak skonstruowany, że języki obce, nie są wpisane w
moje CV… już po jednym miesiącu w szkole językowej TUTORnaASAP moje “skille” z języka
angielskiego, zaczęły progresować w niesamowitym tempie. Marcin oraz Native Speaker zaczęli ze
mną wszystko od podstaw, dostawałem prace domowe. Na początku prace domowe były mniej
wymagające, ponieważ mój poziom był bardzo niski. Aktualnie na zajęcia z Marcinem
przygotowuję np.prezentacje pitch.Marcin przygotowuję mnie, przyszłościowo, ponieważ wie, że te
rzeczy przydadzą mi się. Marcin na bieżąco, wyłapuje błędy oraz je koryguje.
Moja branża zawodowa wymaga Business English - Marcin posiada ogromną wiedzę, nie tylko z
języka angielskiego, ale także z tematów związanych z Business English, co pomaga nam płynnie
przechodzić, ze “zwykłych tematów” do tematów związanych z Business.
Razem współpracujemy od prawie roku. W ciągu roku mój poziom języka angielskiego wzrósł ze
wspomnianego A1 do B1+/B2 (test języka do pracy zawodowej wskazał C1). Nie ma dla mnie
problemu, aby porozumiewać się z kimś po angielsku, “nie boje się” odzywać w tym języku. Nie
mam bariery językowej, mimo że czasem brakuje mi “słówek”, to zawsze dogadam się z osobą
posługującą się językiem angielskim - bardzo przydatne były lekcje z Native.
Podsumowując - dzięki tej szkole, mój angielski został usystematyzowany, nie posiadam bariery
językowej. Jestem bardzo zadowolony, i polecam każdemu uczęszczanie do tej szkoły. Marcin jest
“Twoim kolegą”, który chce Ci pomóc z językiem angielskim. Ponadto nie tylko z językiem
angielskim - Marcin zawsze służy Ci pomocą, z tematami poza angielskimi - często dopytuje go
m.in. o studia zagraniczne itd., Marcin chętnie (chyba :)) odpowiada.
Polecam!
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