KURS OGÓLNY 2018/2019
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
POZIOM A1

Podręcznik kursowy SPEAKOUT ELEMENTARY 2ND EDITION – podręcznik oraz ćwiczenia.
Program kursu – słuchacze uczą się równomiernie wszystkich sprawności językowych, które są potrzebne do porozumiewania się w języku obcym: poprawnego czytania, rozumienia tekstu pisanego i pisania, rozumienia mowy i mówienia (wypowiedzi ustnej oraz prowadzenia rozmowy). Na kursie zostanie wprowadzony i ugruntowany materiał gramatyczny i językowy, który pozwoli na skuteczne porozumiewanie się w języku angielskim w prostych, rutynowych sytuacjach codziennych
na poziomie podstawowym A1 wg systematyki Rady Europy (w tradycyjnym ujęciu–Elementary) w bliskich i znanych sobie
sytuacjach codziennych.
Przykładowe funkcje leksykalne i językowe poznawane w czasie nauki:
Słownictwo ogólne z szeroko pojętych tematów: człowiek, styl życia i miejsce zamieszkania, żywność i zdrowie,
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wakacje, środki transportu, doświadczenia życiowe.
Funkcje językowe – wyrażanie prośby, pytanie o informację i wskazywanie drogi, umawianie się, w sklepie – kupowanie
i odmawianie, zamawianie posiłku, prowadzenie rozmowy, wyrażanie rekomendacji i sugestii, przeprosiny, proponowanie
pomocy, prowadzenie rozmowy telefonicznej.
Podręcznik Speakout posiada dedykowaną stronę internetową z rozszerzającymi materiałami ćwiczeniowym, a każdy rozdział zawiera autentyczne materiały nagraniowe z telewizji BBC i dodatkowe podcasty do ściągnięcia z sieci.
Osiągnięcie poziomu A1 przewiduje się po 120 godzinach lekcyjnych nauki. Kursy roczne w Szkole OMNIBUS trwają również 120 godzin lekcyjnych i umożliwiają słuchaczowi i lektorowi pełną realizację programu przewidzianego na ten
etap nauki.
Kursy ogólne mają zwykle charakter wieloletni i stanowią jeden z etapów osiągania samodzielności bądź biegłości językowej zgodnej z opisem kompetencji językowych Rady Europy. Dla wielu słuchaczy kursów ogólnych celem jest nabycie kompetencji językowych umożliwiających zdawanie egzaminów Cambridge ESOL.
W celu uzyskania jak najlepszych wyników w nauce doradzamy również korzystanie z następujących publikacji:
SŁOWNIK: do wyboru Słownik współczesny angielsko-polski polsko-angielski, wyd. Longman lub Longman WordWise
Dictionary (angielsko-angielski), wyd. Longman
GRAMATYKA: Essential Grammar in Use – Raymond Murphy, wyd. CUP
Liczba osób
w grupie

Kurs 120 godzin lekcyjnych
1.
2.
3.
4.

Dni tygodnia
poniedziałek, środa
poniedziałek, środa
wtorek, czwartek
sobota

Godziny zajęć
16.15–17.45
18.00–19.30
18.00–19.30
08.15–11.30

Cennik po uzwględnieniu rabatu 2018/19
0%
21,00

4–6

315,00
x
x

Sposoby płatności:
Kiedy
co miesiąc
co semestr
jednorazowo
przy zapisie

5%

10%
15%
1 godzina lekcyjna
19,95
18,90
17,85
1 rata miesięczna
299,25
283,50
267,75
1 rata semestralna
1 197,00
1 134,00
1 071,00
1 opłata za rok
x
2 268,00
2 142,00

20%
16,80
252,00
1 008,00
2 016,00

RABATY w roku 2018/2019
Za ile godzin
lekcyjnych
15
60

Liczba
wpłat
8
2

120

1

Szkoła Języków Obcych OMNIBUS
pl. Wolności 5, 61-738 Poznań
tel. 61 851 69 65, 61 851 53 23
szkola@eOmnibus.pl
eOmnibus.pl
2018/19_kurs_AA1_v.1.0_ (aktualizacja 21.08.2018_jn)

10% – uczniowie i studenci
10% – za kontynuację nauki w kolejnym roku
10% – za jednorazową opłatę za całoroczny kurs
10% – za jednoczesną naukę 2 języków na rocznych kursach
(rabat przysługuje za każdy kurs)

5% – za jednorazową opłatę za semestr (4 miesiące nauki)
5% – rabat rodzinny
Rabaty mogą się sumować, jednak nie więcej niż do 20 % łącznie.

