O NAS
Pozwólcie nam się przedstawić — Michał i Kateryna Suchożebrskie. Urodziliśmy się i wyrośliśmy
w rożnych krajach, ale zjednoczyła nas akurat Polska. Tutaj stworzyliśmy «Językową szkołę
Together» — miejsce, w którym w towarzyskiej i niewymuszonej atmosferze można nauczyć się
nie tylko języka, ale i dowiedzieć się o kulturze, tradycjach i historii tego kraju, który wybierają nasi
klienci dla studiów, pracy i życia. My wspomagamy naszych studentów na wszystkich etapach —
od nauki języka do integracji w nowym środowisku. Z naszą pomocą można zacząć rozmawiać w
obcym języku już po pierwszych zajęciach i czuć się komfortowo przy kontakcie z native
speakerem. My — pewne wsparcie dla wszystkich, kto nas wybrał. Dziękując nam, można szybko
pokochać Polskę i poczuć się jak w domu. My często słyszymy słowa podziękowania od naszych
absolwentów, którzy zostają nie tylko naszymi przyjaciółmi, ale i częścią zespołu «Językowej
szkoły Together». W swojej pracy robimy akcent na profesjonalizmie naszych lektorów i
indywidualnym podejściu do każdego klienta. Kiedy odkrywaliśmy naszą szkołę w 2010 roku,
przede wszystkim chcieliśmy przynieść korzyść i w ten sam czas- zająć się ulubioną sprawą. Po
upływie 6 lat możemy śmiało dać odpowiedź — się udało!
Zapraszamy Państwo zostać częścią naszej dużej rodziny!
Z miłością i zaufaniem do naszych uczniów, założycieli i szefowie «Językowej Szkoły Together»
Michał i Ekateryna Suchożerbrskie.

DOŚWIADCZENIE I REPUTACJA
Centrum Językowe Together istnieje już 6 lat. Przez ten czas zapracowaliśmy na dobrą reputację
nie tylko pośród naszych absolwentów, ale również w polskich konsulatach różnych krajów.
Jesteśmy gotowi do walki o prawo naszych uczniów do otrzymania wizy i „Karty czasowego
pobytu”. Naszymi partnerami są uniwersytety, muzea, archiwa i inne instytucje Warszawy. Tysiące
naszych absolwentów swobodnie porozumiewają się w języku polskim i angielskim, zdają
egzaminy wstępne, osiągają wysokie wyniki w nauce na polskich uczelniach i czują się pewnie w
obcym sobie środowisku.

NASZA LOKALIZACJA
Centrum Językowe Together znajduje się w samym sercu Polski – w jej stolicy Warszawie. Jest to
bez wątpienia ogromna zaleta, która otwiera ogromne możliwości zarówno maturzystom
planującym studia na uczelniach wyższych, jak i szukającym zatrudnienia. Oprócz tego szkoła ma
swoją siedzibę niedaleko Starego Miasta, w malowniczej dzielnicy Praga, blisko stacji metra
Dworzec Wileński.

PRZYSTĘPNE CENY
Koszt nauki w Centrum Językowym Together jest przystępny i wynosi nie więcej niż 13 PLN za 45
min na kursie semestralnym, intensywnym lub rocznym. Możliwe jest dokonanie płatności w
ratach.

ELASTYCZNY GRAFIK
W Centrum Językowym Together każdy uczeń może wybrać najbardziej dogodne dla niego
godziny zajęć. Mamy do zaoferowania kursy intensywne ukierunkowane na „szybkie włączenie się”
w specyfikę gramatycznych konstrukcji języka polskiego. Nasi uczniowie mają możliwość
wolniejszego, za to głębszego poznania odcieni języka polskiego podczas kursów semestralnych
lub rocznych. Dla planujących uczestnictwo w rekrutacji do szkół wyższych istnieje odrębny kurs
przygotowawczy, a od lipca do sierpnia część szkoły jest przekształcana w letni obóz językowy dla
nastolatków. Zajęcia odbywają się rano, w ciągu dnia i wieczorem. Nauka odbywa się w
niewielkich grupach, co pozwala na udzielenie każdemu uczniowi jak największej uwagi.

KONTROLA WIEDZY
Zanim wybiorą Państwo jeden z naszych kursów, proponujemy rozwiązać test, który wyznaczy
Państwa poziom znajomości języka. Na podstawie otrzymanych wyników przydzielimy Państwa do
odpowiedniej grupy. W czasie nauki wykwalifikowani lektorzy kontrolują wszystkie etapy rozwoju
znajomości języka i pomagają uzupełnić ewentualne luki w wiedzy. Po ukończeniu każdego
poziomu uczniowie zdają egzamin i otrzymują odpowiednie świadectwo, w którym znajduje się
informacja o uzyskanych wynikach.

PARTNERTWO
Centrum Językowe Together jest otwarte na wszelkie propozycje współpracy zarówno z
instytucjami edukacyjnymi, jak i osobami prywatnymi. Przez długi czas aktywnie współpracujemy z
instytucjami kulturalno-edukacyjnymi Warszawy i organizacjami prywatnymi. Wynikiem tej
współpracy są nie tylko dobre relacje z naszymi partnerami, ale również zniżki, a także bezpłatne
programy dla naszych uczniów.

KONTAKT
Jeśli chcesz skontaktować się z nami i uzyskać więcej informacji o naszych programach i
pakietach, zadzwoń lub napisz do nas: biuro@together-school.pl.
Z chęcią odpowiemy na wszystkie twoje pytania!
ul. Kępna 17a lok. 1
03-721 Warszawa Poland
+48 22 111 50 64
+48 730 954 779
+48 505 414 887
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