Nauka jazdy, Kurs prawa jazdy, Wyższa Szkoła Jazdy-Toruń

Kursy

Kursy rozpoczynają się zgodnie z datami wpisanymi na stronie startowej.W związku z bardzo dużym
zainteresowaniem kursami w naszej szkole jazdy informujemy, że ilość miejsc na każdy kurs jest
ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!!!Instruktorzy szkolący kandydatów na kierowców w Wyższej Szkole Jazdy mają
doświadczenie zdobyte w kilku toruńskich ośrodkach nauki jazdy. Dzięki temu znają różne techniki
szkolenia i mobilizowania do nauki, wiedzą jak pracować z osobami, które początkowo wykazują mniejsze
predyspozycje do kierowania pojazdami. Osoby prowadzące szkolenie dobierają formę nauki jak
najbardziej odpowiednią do danej osobowości kursanta, dostosowaną do Jego temperamentu i
charakteru.
Spokojne tłumaczenie, indywidualne podejście do kursanta i duże doświadczenie są podstawowymi
zasadami, jakimi kierujemy się w szkoleniu.
Nasze kursy są adresowane do osób chcących zdobyć prawo jazdy kat. B.
Szkolenie teoretyczne kandydatów na kierowców odbywa się w sali wykładowej mieszczącej się w
centrum Torunia przy Rynku Nowomiejskim 16/4. Dzięki takiemu usytuowaniu łatwy dojazd na zajęcia
teoretyczne mają osoby spoza Torunia, ze względu na niedużą odległość do przystanku autobusowego,
dworca PKS i PKP.
W czasie trwania kursu słuchacze mogą korzystać ze stanowiska komputerowego z zainstalowaną
przykładową bazą pytań, które wyposażone jest w klawiaturę stosowaną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego do zdawania egzaminu państwowego. Nabycie doświadczenia w czasie trwania kursu w
sposobie zdawania egzaminu teoretycznego eliminuje stres na egzaminie państwowym związany
nieznajomością obsługi komputera.
Szkolenie praktyczne jest realizowane na nowych, klimatyzowanych samochodach TOYOTA YARIS, które
dają odpowiedni komfort szkolenia.

Oprócz szkolenia podstawowego oferujemy Państwu także:
- szkolenie podstawowe ze zwiększoną ilością godzin szkolenia praktycznego w atrakcyjnych cenach
wyszczególnionych w zakładce "Cennik";
- szkolenie uzupełniające;
- kursy ekspresowe realizowane w cztery tygodnie (termin zakończenia zajęć uzależniony jest od
dyspozycji kursanta);
- każdy kursant rozpoczynający kurs na prawo jazdy lub kurs dodatkowy teoretyczny otrzymuje w cenie
kursu pomoce dydaktyczne ułatwiające przyswajanie wiedzy i powtarzanie materiału realizowanego w
czasie zajęć teoretycznych.

http://wyzsza-szkola-jazdy.com.pl
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