Pozdravljeni,
Vas in vaše otroke vabim na brezplačne skupinske e-tečaje oz. spletne inštrukcije
angleščine. Sem Maja Zakotnik, diplomirana jezikovna posrednica (angleščina, nemščina,
slovenščina) z 12 letnimi izkušnjami pri poučevanju in inštruiranju angleščine otrok in
odraslih. Največji del mojih inštrukcij je angleška slovnica, od tega je največ časov oziroma
poglavij povezanih z glagoli, s tem imajo skoraj vsi probleme, če ne prej, v srednji šoli ali pred
maturo.
Skozi svoje delo in številna dodatna izobraževanja sem razvijala in
preizkušala učinkovit sistem za učenje angleških časov
FunTENSEtic English™. Sedaj je vse pripravljeno, da ga
spoznate tudi vi – in to BREZPLAČNO! Je hiter, učinkovit,
preprost in zabaven način učenja, tako starši kot tudi tečajniki
so nad njim navdušeni. Prejela sem tudi izredno pozitiven odziv
pedagogov (tudi anglistov), ki so se udeležili teh spletnih inštrukcij.
Vse skupaj se jih je sedaj udeležilo okrog 200 ljudi.
V mesecu novembru organiziram brezplačne spletne skupinske
inštrukcije angleščine FunTENSEtic English™. Obljubljam, da
boste navdušeni, vi in vaši otroci, ter da bom vaša pričakovanja ne le
dosegla, ampak tudi presegla 
Verjamem, da bodo učenci oz. dijaki z mojo pomočjo veliko lažje sledili
pouku angleščine, bolj uživali v pouku in dobivali boljše ocene.
Angleški časi so namreč za večino otrok in odraslih prava nočna mora
in res ni treba, da je temu tako!

Več o e-tečajih in možnost PRIJAVE najdete tu: https://funtenseticenglish.leadpages.co/sole-opt-in-bootcamp/
IN KAJ PRAVIJO DRUGI?
''Živjo ! Na tej povezavi sem si danes ogledala posnetek. NORO NORO NORO dobro. Bila sem
tako navdušena in vzhičena nad tvojim izdelkom, da vsega sploh nisem mogla na ful
spremljat, ker sem na trenutke dobila kurjo polt. Resnično!!!
Tvoje vzporednice s slovenščino so odlična ideja. Dolgo časa sem se ukvarjala z vprašanjem,
kako bom sinu, ki je v 5. razredu, razložila te komplicirane čase, ampak rešitev sem našla pri
tebi. HVALA!!! Tile tvoji planeti so zakon tudi zame, kaj šele za otroke.
Maja res sem ti hvaležna za tvoj trud in oprosti, ker te tikam, ampak z velikim spoštovanjem.
Začutila sem te kot veliko profesionalko s srcem.
Ustvarila si zelo kvaliteten in uporaben izdelek. Hvala ti! Lp, Mateja''
(Mateja Šimec, udeleženka e-tečajev)

Upam, da se vidimo 
Maja
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