Översätt med Google translate

Lär dig svenska avspänt och roligt hos KREATIV PEDAGOGIK!
Starta med en gratis provlektion med konsultation!
Jag heter Staffan Burling och har mer än 40 års erfarenhet av att hjälpa människor att lära sig svenska. Under
åren har jag hjälpt tusentals människor. Mina elever har varit från rena nybörjare till avancerade språkanvändare.
Jag anpassar min undervisning efter elevens förutsättningar.
Min övertygelse är, att lärandet ska vara lustfyllt. Då lär man sig lättare och resan blir rolig.
Det här hjälper jag dig med:










Individuell rådgivning online. Jag erbjuder dig en gratis provlektion med konsultation i 30 minuter på
Skype, utan någon bindning.
Studieplan. Vi kartlägger dina nuvarande kunskaper och vilka mål du har med utvecklingen av språket.
Därefter lägger jag upp en individuell, skräddarsydd, plan för hur vi ska nå fram till ditt mål, och hur
det blir mest givande för dig.
Individuella lektioner. Vi träffas online vid tider som passar dig.
När situationen tillåter, erbjuder jag även fysiska träffar där vi jobbar tillsammans enligt din
studieplan. (Gäller Stockholms stad)
Övningsuppgifter. Baserat på din studieplan och våra möten, mejlar jag material och uppgifter att
arbeta med till nästa lektion, då vi kan träna på dessa moment.
Textgranskning. De texter som du skickar mig, återsänder jag med korrigeringar, kommentarer och
studieråd.
Grupplektioner. På fasta tider varje vecka håller jag lektioner i grupp där du och andra studerande får
öva på att samtala och uttala tillsammans. (Under förutsättning att jag har 4 elever vid aktuellt tillfälle)
Lärandekontakter. Om du önskar, förmedlar jag kontakt med en annan studerande, för möten på t.ex.
Skype, för att träna språket muntligt utan min medverkan.

Kontakta mig för din provlektion! Gratis och utan bindningar.
Ring +46704 333 603
Mejla staffan@kreativpedagogik.se
Mejla gärna en presentation av dig själv, så kan jag ge dig bättre information från första början. Skriv gärna
också vad i språket som du tycker är svårast och vilket mål du har med din kurs.
Prisexempel, moms 25% tillkommer:
Textgranskning, c:a 100 ord = 240-400 SEK, beroende på grad av komplexitet
individuella möten
30 min
60 min
240 SEK
400 SEK

Möten i grupp om 4 personer. Pris per person.
60 min
90 min
150 SEK
210 SEK

90 min
560 SEK

5% rabatt vid köp av kurspaket om 10 lektioner
Eventuella resor: 120 kr/tim

Välkommen!

Staffan Burling
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